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آله  احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا دمحم وعلى  
  :أما بعد وصحبه أمجعني

ع الفقه وهو ربع العبادات    فكنا قد انتهينا بفضل هللا ورمحته من الربع األول من أر
املشتمل على الطهارة والصالة واجلنائز والزكاة والصيام واحلج واجلهاد، وطريقة احلنابلة 

قسام يذكرون العبادات عليهم رمحة هللا وكثري من الفقهاء غريهم يقسمون الفقه إىل أربعة أ
لربع الثالث وهو  ملعامالت املالية مث يثلثون  أوال مث يثنون بربع املعامالت البيوع وما تعلق 

حلياة األسرية النكاح والطالق والنفقات مث الربع األخري  ربع النكاح والطالق وما يتعلق 
ت واحلدود والقضاء، حنن اآلن سنشرع حبول هللا وقوته يف الربع الثاين من  وهو ربع اجلنا

ع الفقه وهو ربع املعامالت املالية أو البيوع وما تبعها كل ذلك من كتاب الروض  أر
  .املربع شرح اختصار املقنع لإلمام منصور بن يونس البهويت عليه رمحة هللا

  كتاب البيع
إلمجاع لقوله تعاىل  عطاء شيء وهو يف اللغة أخذ شيء وإ} وأحل هللا البيع { جائز 

اكتبوا تعريف البيع، املصنف ذكر التعريف لكن ذكره مفرقا وخلله بعض الشروح ومل يذكره 
جمتمعا اكتبوا البيع يف الشرع وليس يف اللغة هو مبادلة مال ولو يف الذمة أو منفعة مباحة 

ختصار لو حذفنا بعض . مبثل أحدمها على التأبيد غري ر وقرض إذاً تعريف البيع 
ت التعريف هو مبادلة مال مبال هذا األول، اجلزء الثاين من التعريف أن هذه املبادلة عبارا

على التأبيد وليست على التوقيت ولو كانت على التوقيت ألصبحت إجارة فلو استبدلت 
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ماال مبال يعين أعطيته نقودا وأخذت السيارة على التأبيد أصبح بيعا لكن لو أخذت 
لنقد أو غري السيارة ملدة شهر أصبحت إ ملال مقابلة مال يعين  جارة لو أخذت البيت 

إذاً مبادلة مال مبال على التأبيد لو سكتنا هنا سيدخل الر ألن الر مبادلة مال . النقد
مبال لكنه منهي عنه فال يدخل يف البيع إذاً قلنا غري الر استخرجنا الر وأخرجناه من 

لنص عليه وإال فإن ال ر يصدق عليه تعريف البيع لكنه نص على حترميه فال التعريف 
ب القرض إن شاء هللا تعاىل القرض  يدخل والقرض ألننا لو نظر يف القرض وسيأيت 

مبادلة مال مبال على التأبيد لكن القرض ليس القصد منه العوض وإمنا القصد منه 
يه هذا السكر مث يرده اإلرفاق، ما هو القرض؟ شخص احتاج إىل كيلو أرز أو سكر فتعط

لك سكر بعد مدة، ما املقصود من هذا؟ ما هو اهلدف من هذه املعاملة؟ هل هو 
العوض أم اإلرفاق؟ اإلرفاق والتعاون واإلحسان فهو ليس داخل يف البيع فنخرجه من 
البيع إذاً نعود إىل التعريف قال مبادلة مال مبال ولو يف الذمة أو منفعة مباحة هذا هو 

ف الذي أمليته مث يف شرح التعريف اختصرت منه أشياء مال مبال ولو يف الذمة أو التعري
لبيع هي ثالثة أشياء  منفعة مباحة مبثل أحدها يعين هي ثالثة أشياء اليت حتصل املبادلة 
ها  إما عني حاضرة مال حاضرة أو مال يف الذمة أو منفعة مباحة يعين ال عني أعطيه إ

دمها له، مثل ماذا املنفعة؟ قالوا مثل املمر يف الدار تشرتي ممرا يف داره،  وإمنا هناك منفعة أق
كيف يف داره؟ هو عنده دار وأرض ميلكها لكن هناك جزء من أرضه تصلح ممرا ميكن أن 
أمر من خالهلا إىل املكان الذي أريد يعين بدل ما ابتعد وأخذ مشوار بعيد فأمر من هذه 

ي إذاً أ سأدفع له مقابل عينا أمتلكها وهي األرض، هل املنطقة فأدفع له مقابل مرور 
ال سأدفع مقابل منفعة أستفيد منها وهو املرور أما  األرض فهي له ! سأمتلك األرض؟

خذ ملكية األرض عنه هذه هي املنفعة فيجوز بيع املنفعة أعطيه ممرا يف داري مير  هو فلم 
كن ال أملكه األرض وإمنا أملكه املنفعة من خالهلا أعطيه مثال علو داري يستفيد منه ل
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على التأبيد يل هلا وقت معني إذاً يف مسألة هناك مبادلة شيء بشيء، ما هو هذا 
الشيء؟ إما مال حاضر وإما مال يف الذمة، مال حاضر يعين مثال سأشرتي سيارة 

ل وبني السيارة ل فأ سأستبدل املبادلة هنا بني مخسني ألف ر ستنتقل  خبمسني ألف ر
من البائع إىل املشرتي وهي السيارة واملال تنتقل ملكيتها من املشرتي إىل البائع فصارت 

ل ليست حاضرة وإمنا مؤجلة لكن  مبادلة أو أحدمها يف الذمة يعين مخسني ألف ر
السيارة حاضرة إذاً استبدلت مال يف الذمة بعني حاضرة، الثالث وهو املنفعة املباحة إذاً 

ستكون بني عني حاضرة، عني يف الذمة، منفعة مباحة، يف املقابل كذلك إما أن  املبادلة
تكون عني حاضرة أو عني يف الذمة أو منفعة مباحة يقولون سينتج من هذا تسع صور 

يت مع الثالثة الثانية، والثاين مع الثالثة والثالث مع الثالثة،   ألن كل واحد  سيأيت مع   
من  ٢لتسعة صور كلها تصح إال صورة واحدة ما هي؟ رقم كم صورة؟ تسع صور هذه ا

األول قلنا األول ثالثة أول شيء عني حاضرة، الثاين مال يف الذمة، الثاين من األول 
والثاين من الثاين ال ميكن، كيف الثاين والثاين؟ الثاين من األول كأن تكون السلعة عني 

إذاً السلعة والثمن كلها مال يف الذمة هذا غائبة عني يف الذمة والثمن أيضا مال يف الذمة 
ل وهي غري موجودة  يف الذمة وهذا يف الذمة، كيف؟ اشرتي منك خبمسني ألف ر

لدين هذا ال جيوز هذه  السيارة اليت عندك وهي غري موجودة هذا يسمى بيع الدين 
مبال حاضر الصورة الوحيدة اليت ال جتوز وما سواها جيوز يعين جيوز أن يكون مال حاضر 
وهي مال  ٢وجيوز مال حاضر مبال غائب وجيوز مال حاضر مبنفعة مباحة، ننتقل إىل رقم 

مال : يف الذمة بعني حاضرة هذا جائز الثاين مال يف الذمة مبال يف الذمة ال جيوز، الثالث
منفعة مباحة مبال حاضر جيوز، منفعة مباحة مبال يف : يف الذمة مبنفعة مباحة جيوز، األخري
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الذمة جيوز، الصورة األخرية وهي تعترب التاسعة منفعة مباحة مبنفعة مباحة جيوز، أطلنا يف 
 :قال املصنف، بدأ اآلن ببيان حكمه فقال. التعريف لكن هذا الكالم هو شرح ملا سيأيت

إلمجاع لقوله تعاىل  إذاً جواز البيع دليله الكتاب والسنة } وأحل هللا البيع { جائز 
وهو يف اللغة أخذ : مث انتقل إىل تعريف البيع يف اللغة مث تعريفه يف الشرع، قالواإلمجاع، 

يعين البيع من الباع، الباع هو قدر  شيء وإعطاء شيء قاله ابن هبرية مأخوذ من الباع
ع، ملاذا أخذوه من الباع؟ قال ألن كل واحد من املتبايعني ميد  :مد اليدين يسمونه 

)  ٢ولو يف الذمة ١مبادلة مال( وشرعا هو البيع يف الشرع؟  ماعه لألخذ واإلعطاء 
هذه الصيغة وأدخلها يف التعريف، هو مل يقصد إدخاهلا يف التعريف لكن  بقول أو معاطاة

أقول تعرض هلا يف التعريف على سبيل الشرح مث شرح املال، ما هو املال؟ ال تفهموا أن 
ل أو دي ل أو العمالت، ر واملال عني مباحة النفع بال  :نار أو درهم، قالاملال يعين الر

ل مال والدار مال واألرض مال والثياب مال كل ما له قيمة هو مال هذا  حاجة يعين الر
املعىن، ما معىن مباحة النفع بال حاجة؟ يعين مباحة النفع مطلقا لكن هناك أشياء ال تباح 

الكلب مثال ال جيوز االستعمال ال  إال عند االحتياج إليها هذه ال تدخل يف املال مثل
جيوز اقتناؤه إال للحاجة فال يعترب مال إذاً املال هو ما جيوز مطلقا ال حيتاج للحاجة حىت 

يف )  كممر( يعين ليست مباحة عند احلاجة مطلقا )  ٣أو منفعة مباحة(  :تبيحه، قال
يف الدار ومنها كذلك علو طبعا من أمثلة املنفعة املباحة قال املصنف املمر  دار أو غريها

أي املال  ) مبثل أحدمها(  :البيت ليضع عليه مثال بنيان أو يشرتي بقعة حتفر بئر، قال
واملنفعة، املال بقسميه يقصد املال احلاضر أو الذي يف الذمة ألنه ال خيرج عن كونه مال 

 عني بعني: رصو  متعلق مببادلة أي مبال أو منفعة مباحة فتناول تسع واملنفعة املباحة،
إذا ذكر الفقهاء الثمن والسلعة أو الثمن واملثمن، كيف نعرف الثمن من : انتبهوا ألمر" ١"

السلعة؟ قالوا نعرفها حبرف الباء فالباء يدخل على الثمن فإذا قلنا السيارة خبمسني ألف 
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 ،"٣"يعين عني مبنفعة  أو منفعة يعين عني بدين" ٢"أو دين :أصبح الثمن اخلمسني، قال
يعين دين بدين هذا رقم أو دين السيارة يف الذمة واخلمسني ألف حاضرة، " ٤"ودين بعني

أي بشرط احللول والتقابض : وهذه الصورة اليت قلنا ال جتوز وهلذا قال املصنف" ٥"
لدين، كيف خنرج من صورة الدين  قبل التفرقألحدمها   حىت خنرج من صورة الدين 

" ٦"أو مبنفعة: أم واحد منهما حاضر؟ واحد يكفي قال لدين؟ جنعل االثنني حاضر
ل دين أعطيه لك بعد سنة، انتقل إىل  لف ر يعين دين مبنفعة، اشرتي املمر يف الدار 

يعين ممر يف دار مبائة ألف حاضرة أو ألف حاضرة أو مبا هو،  منفعة بعني: السابعة قال
كأن اشرتي منك " ٩"أو منفعة جليعين ممر يف الدار بدين الثمن مؤ " ٨"أو دين  :قال

 ممر يف دارك والثمن ممر يف داري مثال، أو علو سطحي تضع فيه مثال مكان تسكن فيه،
فال يسميان بيعا وإن وجدت )  غري ر وقرض(  خيرج اإلجارة)  على التأبيد( وقوله 

يف القرض  واملقصود األعظم} وأحل هللا البيع وحرم الر { فيهما املبادلة لقوله تعاىل 
اإلرفاق يعين املساعدة والتعاون واإلعانة، هل معىن  اإلرفاق وإن قصد فيه التملك أيضا

هذا التمليك ليس مبقصود؟ بل مقصود يف القرض لكن ليس هو املقصود األول خبالف 
عاقد ومعقود عليه وصيغة أو : أركان البيع البيع، البيع املقصود األول التملك اكتبوا

العاقدان وهو البائع واملشرتي هذا : ن البيع ثالثة، ال يتم البيع إال بتمام أركانهعاقدان، أركا
هذه ) قولية وفعلية(األول، والركن الثاين املعقود عليه وهي السلعة، والركن الثالث الصيغة 

ئع وال  األركان إذا مل تتوفر فليس هناك بيع يعين ال نتصور أنه حيصل بيع وليس هناك 
ئع وال مشرتي وال نتصور أن حيصل هناك بيع وما عند سلعة، مشرتي أو ل يس هناك 

الركن الثالث ال يتصور أن حيصل البيع وما فيه صيغة، اآلن إذا وجد البائع واملشرتي 
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والسلعة بينهما كيف تنتقل امللكية، ملكية السلعة إىل املشرتي وملكية الثمن إىل البائع ال 
لصيغة فالبد م ن وسيأيت تفصيلها تنتقل إال  ن صيغة هلذا العقد، هذه الصيغة هلا صور

ختصار إما أن تكون قولية وهذا األصل فيقول بعتك هذه  إن شاء هللا لكن هذه الصيغة 
يت البائع  السيارة خبمسني ألف ويقول هذا اشرتيت إذاً هناك صيغة انتقلت لكن جمرد أن 

لسكوت؟واملشرتي والسيارة بينهم واملال موجود يت ال يتم بيع البد من ! م بيع هكذا 
صيغة، ما هي الصيغة؟ الصيغة إما أن تكون قولية أو تكون فعلية، قوليه فهمناها أن يقول 
بعت ويقول اشرتيت، الفعلية كيف؟ الفعلية تسمى املعاطاة يقال هلا صيغة فعلية ويقال هلا 

تكون صيغة من األول وفعل من  معاطاة هذه الفعلية ما فيها صيغة من الطرفني وإمنا قد
الثاين أو صيغة من الثاين وفعل من األول أو فعل من االثنني وأشبه ما يكون أوضح مثال 
للمعاطاة اليوم، اليوم انتشر بيع املعاطاة وهو موجود من قدمي لكن اليوم أكثر أقصد من 

لسوبر ماركت حيث يد خل اإلنسان حية طرق البيع وهو املتاجر الكبرية وما يسمى 
وينظر يف السلعة يرى سعرها يذهب إىل احملاسب ما يقال له الكاشري ويعطيه الثمن وخيرج 

فال يتكلم، اآلن كيف اشرتى؟ وجدت السلعة ووجد العاقدان ووجد الثمن، ما هي 
( : الصيغة؟ الصيغة هنا فعلية وهي املعاطاة، اآلن سينتقل إىل الكالم على الصيغة، قال

ألن هذا جمموع الصيغة القولية تتكون من إجياب )  جياب وقبول( يع الب)  وينعقد
جياب فقط وال قبول فقط، قال  :وقبول، هذه الصيغة القولية، الصيغة القولية ليست 

واكتبوا عنوان خارجي الرتتيب اآلن هو سيذكر " ١")  بعده( بفتح القاف وحكي ضمها 
صحة الصيغة القولية أوال الرتتيب وأشار  شروط لصحة الصيغة القولية طبعا، فمن شروط

لقبول، بعده إلجياب مث نثين  أي بعد اإلجياب فيقول  إليها بقوله بعده معناه نبدأ 
هذه هي  البائع بعتك أو ملكتك أو حنوه بكذا ويقول املشرتي ابتعت أو قبلت وحنوه

ى املعىن هذا الصيغة وطبعا ما عند لفظ معني يقول بعتك ملكتك أي عبارة تدل عل
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دعوين أوضح  أي قبل اإلجياب)  قبله( يصح القبول أيضا )  و( : املقصود، مث قال
هذه الصورة مث نقرأها إن شاء هللا، اآلن األصل يف الصيغة القولية اإلجياب والقبول أن 

ذا الرتتيب أم ال جيوز؟  يكو مرتبني اإلجياب أوال مث القبول الرتتيب هل جيوز اإلخالل 
؟ اجلواب جيوز أحيا مىت؟ املصنف أشار إليها قال أم بلفظ  :جيوز أحيا وال جيوز أحيا

إذاً يصح اإلخالل يف الرتتيب يف هذه الصورة مثال بعين كأن يقول بعين فيقول " أ" أمر
مثل ماذا؟  جمرد عن استفهام وحنوه" ب"أو ماض :بعتك، تقدم القبول اإلجياب، قال

ل بعين السيارة خبمسني ألف قال بعتك تقدم القبول على اإلجياب املاضي اشرتيت فلو قا
صح يف هذه الصورة، الصورة الثانية ب اشرتت منك السيارة خبمسني ألف قال بعتك 

رد عن االستفهام لكن لو قال أبعتين هذه السيارة  ا اللفظ املاضي ا صح ملاذا؟ أل
وه، ما هو حنو االستفهام؟ التمين خبمسني أو ترجي أو متين ألنه قال عن استفهام وحن

والرتجي وحنو ذلك لعلين اشرتيت منك هذه السيارة، عسى أن اشرتي منك هذه السيارة 
ال يقبل البد أن يكون لفظ ماض جمرد عن االستفهام وال حنو ذلك، ملاذا أجز تقدمي 

اذا مل نقبل مل ألن املعىن حاصل به :القبول عن اإلجياب يف هاتني الصورتني؟ قال املصنف
الصورة الثانية؟ ألن املعىن ال حيصل به، اآلن مازلنا يف موضوع الرتتيب  مشايخ، الرتتيب 

تقدمي اإلجياب مث القبول، إذا رتبنا هل نشرتط املواالة يعين البد يكون اإلجياب ويليه 
اب القبول وال يكون فيه فاصل أم ال مشكلة يف الفاصل؟ اجلواب ليس بنعم وال ال اجلو 

 يف جملسه( أي عن اإلجياب ما داما )  مرتاخيا عنه( ويصح القبول  :فيه تفصيل، قال
لس ) لس فالبد يكون اجلواب يف ا  إذاً مل يشرتط املواالة لكن يف نفس الوقت اشرتط ا

لس كحالة العقد  لس قبل )  فإن تشاغال مبا يقطعه( ألن حالة ا عرفا أو انقضى ا
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لس والبد عدم االنشغال مبا يقطعه أي  ) بطل( القبول  إذاً يقول البد أن يكون يف ا
عدم الفصل، ضعوا عنوان جانيب، حنن قلنا يف الشرط األول الرتتيب اإلجياب والقبول، 
الشرط الثاين عدم الفصل مبا يقطعه إذاً سنشرتط يف عدم الفصل أمرين األمر األول أن 

لس وال لس ال ينقطع ا لس بشيء آخر، بعد يكون يف ا شيء الثاين أال ينشغال يف ا
ما صارا معرضني عن البيع  :ذلك، الثالث، ذكر التعليل بعده قال الشرط الثالث وهو أل

املطابقة بني اإلجياب والقبول، كيف؟ قال بعتك هذه السيارة خبمسني ألف قال اشرتيتها 
ة، أو قال بعتك هذه السيارة ربعني فهل يصح هذا إجياب وقبول؟ ال ليس هناك مطابق

خبمسني ألف قال اشرتيت تلك السيارة خبمسني ألف فال مطابقة بني اإلجياب والقبول، 
وإن خالف القبول اإلجياب  :املطابقة البد أن تكون على عني السلعة وبنفس الثمن، قال

 "١") الصيغة القولية( أي الصورة املذكورة أي اإلجياب والقبول )  وهي( مل ينعقد 
أريدكم تنتبهوا الصيغة " ٢" ) الفعلية( الصيغة )  مبعاطاة وهي( ينعقد أيضا )  و( للبيع 

أعطين  أي املشرتي مثل أن يقول الفعلية املعاطاة هلا ثالثة صور فرقموا هذه الصور،
مثل أن  ١اآلن أ الذي أسأل اآلن يف هذه الصورة رقم  بدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه

ذا خبزا فيعطيه ما يرضيه هذه صيغة فعليه لكن واقع األمر عند  يقول املشرتي أعطين 
لفظ صدر من املشرتي وفعل صدر من البائع فيصح هذا مادام أن التصرف اللفظ والفعل 

ملعاين، الصورة الثانية أللفاظ وإمنا العربة  أو يقول  :دل على البيع انتهينا فالعربة ليست 
اآلن اللفظ حصل من البائع وحصل الفعل من  يأخذه املشرتيالبائع خذ هذا بدرهم ف
ل وأخذ اخلبز  أو وضع مثنه عادة وأخذه عقبه :املشرتي، الصورة الثالثة وضع الر

ل مثال إذاً هنا يف هذه الصورة الثالثة الفعل من الطرفني فتقوم  ومعروف أربع أقراص بر
أي يف األلفاظ  ضى لعدم التعبد فيهاملعاطاة مقام اإلجياب والقبول للداللة على الر 

ذا فما املطلوب؟ املطلوب أي  للفظ بعين اشرتيت ما تعبد هللا  اآلن ما عند تعبد 
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وكذا حكم اهلبة واهلدية لفظ أو فعل يدل على قصد البيع وإرادة البيع من الطرفني 
ملعاطاة إذا وهبه كذلك لو وهبه هبة ب والصدقة طريقة معاطاة اكتبوا عندها فتنعقد 

ها دال على اهلبة واضح للطرفني اهلبة، كذلك اهلدية، كذلك  واألسلوب الذي أعطاه إ
الصدقة، إنسان مثال مريض أو شخص تزوج ذهبوا إليه يف عرسه وقدموا له ساعة فلم 

يقولوا له تفضل هذه هدية وذاك قال قبلتها مل حيصل كالم لكن أخذها وقال شكرا 
ارف الناس أنه يف مثل هذا الظرف إذا قدم شيء فهو هدية وهكذا جزاكم هللا خري فتع

ب املسجد فجاء شخص وأعطاه طعاما فهذا  جاء مسكني طرق الباب أو وقف على 
س بذوق املبيع حال الشراء :اإلعطاء ما هو؟ صدقة وعرفنا من دالئل احلال، قال  وال 

ذن ما ظاهر هذا الكالم؟ يعين املقصود بال إذن، وإن كان  احلجاوي يف اإلقناع قال بل 
البد من اإلذن، فاملصنف يقصد بدون إذن وهذا الذي قدمه يف الفروع واملبدع ويف 

اآلن سندخل يف مبحث جديد وهو  للبيع سبعة شروط)  ويشرتط( : اإلنصاف، قال
ها وأ نسيت أن أذكر يف بداية الدرس اآلن : شروط صحة البيع ختصار سبق أن ذكر

 مشايخ حنن اآلن نقرأ كتاب الروض املربع وهو شرح : إن شاء هللا بعد أن أنبه أذكره
إلختصار املقنع وهو زاد املستقنع فال ينفع نقرأ هذا الكتاب ومل نكن قرأ قبله زاد 

املستقنع، ملاذا أقول هذا الكالم؟ أريدكم أن حتضروا قبل ان حتضروا يف الروض حضروا يف 
س يسمع درس الزاد فالذي حضر منك م درس الزاد فعليه أن يراجع والذي مل حيضر فال 

الزاد يعين يسمع املقطع املتوقع شرحه مث حيضر حىت نسرع، فقد كررت الكالم كثريا حىت 
ب أوىل، فاقرأ خمتصر يف أي فن يف أي علم وأتقنه مث اقرأ ما هو أكرب  مللت وأنتم من 

ىل األكرب فطبعا األكرب سيكون أصعب منه وهذا منه أما أن ال تتقن املختصر مث تنتقل إ
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م اليت خلقهم هللا عليها فلذلك الذي  الكالم ليس بتعبدي فهذا هو واقع الناس وقدر
حيضر حيتاج قبل أن حيضر درس مثال البيوع اآلن يراجع البيوع من الزاد، إن سبق له 

ختصار الشروط دراسة الزاد سهل سرياجع وإن مل يسبق له دراسة الزاد يسمع الد روس، 
حة للسلعة، وقدرة  -أهلية العاقد- امللك والرتاضي واألهلية : خلصناها يف بيتني قلنا إ

لسلعة فهذه شرائط البيوع ألمثان واملبيع يعين العلم  إذاً . على تسليمها، جلية والعلم 
ط يف العاقد البد أن تكون السلعة مملوكة وحنن قلنا عند شروط يف السلعة وشرو : امللك

ئب عنه، الرتاضي من الطرفني فلو : نشرتط فيه ثالثة شروط أن يكون مالكا للسلعة أو 
البد أن يكون : حصل بيع بدون تراضي من الطرفني أو أحد الطرفني فال يصح، األهلية

حرا مكلفا رشيدا هذه الثالثة يف البائع أو العاقد أن يكون مالكا راضيا أهال أما جمنون أو 
 أو عبد فهذا ال ميلك أن يبيع أو يشرتي، عند ثالثة شروط يف السلعة تكون صغري

السلعة مباحة أما بيع مخر أو بيع منكرات فال يصح البيع، القدرة على تسليمها فال يبيع 
شيء ال يستطيع تسليمه مثل أن تكون السيارة مسروقة فال يستطيع بيعها، والعلم 

له أبيعك السيارة اليت عندي يف احلوش وهي من نوع كذا  لسلعة أيضا فال جيوز أن يقول
ومستعملة فال يصلح البد أن يراها أو توصف له وصفا دقيقا إذا كانت مما يوصف وملا 

نقول يراها أو توصف له، الرؤية يف كل شيء مقبولة أما الوصف فال أحيا نقبل الوصف 
بعض السلع ميكن وصفها وبعض وأحيا ال بناء على كون السلعة توصف أو ال توصف ف

لوصف إذا   لرؤية أو  لسلعة يكون إما  السلع ال ميكن وصفها فما ميكن وصفه العلم 
لثمن أي )  الرتاضي منهما( أحدها  :قال. كان يقبل الوصف، الشرط السابع العلم 

إمنا البيع عن تراض لقوله ملسو هيلع هللا ىلص  ) من مكره بال حق( البيع )  فال يصح( من املتعاقدين 
رواه ابن حبان فإن أكرهه احلاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح ألنه محل عليه حبق 

اآلن ملا قال ال يصح من مكره لكن سنستثين من هذا الشرط أحيا يكره ويصح إذا أكره 
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حبق مثل رجل مماطل ال يدفع للناس حقوقها فاحلاكم يعين القاضي يكرهه على أن يبيع 
داره أو بيته أو زراعته أو كذا ويسدد الناس فال يقول أ أكرهت على البيع فأ مثال 

لست براض ال بل هذا إكراه حبق فيصح إذاً استثنينا منها اإلكراه حبق فيصح، اآلن صورة 
كراه واضح لكن تشبه اإلكراه وهي يعين دفع  وإن أكره على وزن مال :نية ليست 

هل هذه الصورة إكراه أم ال؟ يعين مثال قال له  منه وصح فباع ملكه كره الشراء مال
ع سيارته وهو  احلاكم إما أن تدفع الدين الذي عليك وإما سجناك فهو يف هذه احلالة 
مضطر وملجأ إىل هذا ولكن ليس مبكره فاإلكراه أن يقال له بع السيارة وإال سجناك أما 

عها من أجل أن يدفع عن أن يقال له ادفع وإال سجناك فباع سيارة ال يري د بيعها وإمنا 
يعين صحيحة  فباع ملكه كره الشراء منه وصح :نفسه السجن مثال فيصح هذا، قال

ب أنه اشرتى من رجل مضطر واخلوف من شراء املضطر أن تشرتي  ا من  لكن يكرهو
قل من مثنها ألنه مضطر ملجأ إىل هذا يكون أن ( الشرط الثاين )  و(  :قال. السلعة 

ما معىن جائز التصرف؟ اآلن  ) جائز التصرف( وهو البائع واملشرتي )  العاقد
لغ عاقل أي حرا مكلفا :سيشرحها يف ثالثة نقاط، قال يعين غري حمجور  رشيدا أي 

فإن أذن صح لقوله )  وسفيه بغري إذن ويل أي مميز يصح تصرف صيب فال(  عليه
ذن الويل جائز أما بغري هم أي اختربو } وابتلوا اليتامى { تعاىل  تصرف الصغري والسفيه 

إذن الويل فال يصح، هذا السفيه احملجور عليه الذي ال يقدر على التصرف والصيب املميز 
يعين الذي عمره سبع سنوات فما فوق أما لو كان هذا الصيب عمره ثالث سنوات فحىت 

: ضابط تفويض البيع والشراء إليهوإمنا يتحقق ب: اإلذن ال يقبل إذاً صيب يعين مميز، قال
ال يصح اإلذن للصغري إال املميز ويصح تصرف غري املميز يف الشيء اليسري فنحن عند 
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إلذن أما يف  يف تصرف الصغري سيصح يف حالتني سيصح يف الشيء اليسري وسيصح 
صح إال الشيء اليسري فيصح من الصغري مطلقا يعين مميز أو غري مميز وأما يف اإلذن فال ي

وحيرم اإلذن بال  :إن كان مميزا ويصح تصرف الصغري ولو غري مميز يف الشيء اليسري، قال
يف الشيء اليسري بال إذن  أي السفيه والصغري ولو غري مميز مصلحة وينفذ تصرفهما

ذن سيده   .وتصرف العبد 
)  العني أن تكون( الشرط الثالث )  و(  :الشرط الثالث من شروط صحة البيع، قال

وقلنا أن ما يباح نفعه  ) مباحة النفع من غري حاجة( املعقود عليها أو على منفعتها 
خبالف الكلب ألنه إمنا يقتىن لصيد : عند احلاجة هذا ال يصح بيعه وهلذا قال املصنف

وخبالف جلد ميتة ولو مدبوغا ألنه إمنا  :هذا مثال، املثال الثاين أو حرث أو ماشية
بسيباح يف ب اآلنية وقلنا أن جلد امليتة على املذهب هذا    الكالم مر معنا عند قراءة 

غ يباح استعماله يف اليابسات إذا كان من حيوان طاهر يف  لدبغ لكن بعد الد ال يطهر 
ذه الشروط يباح لكنه جنس لكن يباح استعماله يف اليابسات وليس يف املائعات  احلياة 

أن تكون  فتتناول ما يف الذمة والعني هنا مقابل املنفعة :لإذاً هذا يباح عند احلاجة، قا
كالبغل (  :العني مباحة يعين سواء كانت حاضرة أو يف الذمة املهم أن تكون مباحة مثاهلا

(  :هذه اليت جتوز اآلن سيمثل للعني مباحة النفع من غري حاجة ما هي؟ قال ) واحلمار
دود (  ـك)  و( يف كل عصر من غري نكري  ألن الناس يتبايعون ذلك)  كالبغل واحلمار

يعين ولد الدود  ) هبزر (  ـك)  و( أي احلرير  ألنه حيوان طاهر يقتىن ملا خيرج منه)  القز
يعين دود القز أو ولده فهو مير مبراحل حىت يصبح دود ففي فرتة مير يكون مثل البزر 

ألنه ينتفع )  هبزر (  ـك) و ( د فيقول أنه سينتفع به يف املستقبل فيجوز بيعه وهو بزر الدو 
كالفهد والصقر ألنه )  الفيل وسباع البهائم اليت تصلح للصيد(  ـك)  و( به يف املآل 

إال (  :؟ قال، ما الذي ال جيوز بيعهإذاً هذه كلها جتوز يباح نفعها واقتناؤها مطلقا
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ى النيب ملسو هيلع هللا ىلص "١") الكلب  عن مثن الكلب متفق فال يصح بيعه لقول ابن مسعود 
ألنه ال يباح  "٣"ومخر "٢"وال بيع آلة هلو ألن النهي ورد عنه فلذلك ال جيوز، عليه

 واحلشرات( ، يعين البائع واملشرتي فال جيوز ولو كا ذميني استعمال آلة اللهو واخلمر
ما ال احلشرات بعضها له نفع وبعضها ال نفع فيه ف نفع فيها يصح بيعها ألنه ال ال "٤")

إال علقا ملص : نفع فيه ال يصح بيعه وما فيه نفع يصح بيعه ألنه استثىن ثالثة صور قال
وهو حيوان صغري يكون يف املاء مثل العلقة أو قيل للعلقة اليت هي أحد أطوار تكون  الدم

ذا احليوان  وأحيا الشارب إذا شرب  املاء لكن هذا ميص الدم يفيكون اإلنسان تشبيها 
وكان يف املاء العلق التصقت العلقة يف فمه ومصت من دمه ما شاء هللا هلا أن متص،  املاء
يعين اخليال الذي جيعل  وديدا لصيد السمك وما يصاد عليه كبومة جتعل شباشا :قال

ا كاخليال وينزل عليها الصيد فإذا نزل عليها الصيد قبضته يعين أمسكته  ا يضعو ليصاد 
ا جيوز بيعها، مثل الشرك إذاً احل يصح بيعه ذكر  ال "٥") واملصحف( شرات اليت ينتفع 

سنذكر  املصحف رخصة وز بيعه قال أمحد ال نعلم يف بيعيف املبدع أن األشهر ال جي
نية ألن هذه مشكلة وهو املذهب وعنه يصح بال كراهة، الرواية الثالث رواية عدم : رواية 

اية يصح من غري كراهة وهذه اليت بال كراهة هي صحة البيع ورواية يصح مع الكراهة ورو 
املوافقة ألكثر أهل العلم، والتحرمي هذا القول املنسوب ألمحد بتحرمي بيع املصحف سببه 

أو تعليله خيتلف عن األشياء الثانية فاألشياء الثانية حرمت إما لنجاستها وإما لعدم 
ب ا ا، املصحف قالوا حيرم بيعه تعظيما له من  لتعظيم ألن البيع والشراء هذا دليل فائد

ب تعظيم املصحف لكن هذا  ابتذال وامتهان فلما تبيع شيء معناه إنك زاهد فيه فمن 
الكالم يعارضه أي هذا القول بتحرمي بيع املصحف ألن فيه امتهان وانتقاص يعارضه 
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نية أنه يصح  جواز بيع املصحف للحاجة فالناس حتتاج إىل شراء املصحف فعند رواية 
إذاً دليلهم أمران  قال ابن عمر وددت أن األيدي تقطع يف بيعها :بيعه بال كراهة، قال

األول أثر ابن عمر يعين نقل وهذا األثر عند عبد الرزاق يف املصنف ابن أيب شيبة واألمر 
والبيع ينايف التعظيم هذا التعليل قد يعارض يقال  وألن تعظيمه واجب :الثاين تعليل وهو

 ويف بيعه ابتذال له وال يكره إبداله :بيع ال يدل على االبتذال وال ينايف التعظيم، قالال
س به ألن االستبدال ليس ببيع والشيء اآلخر لو قلنا حىت االستبدال بيع شيء  هذا ال 

بشيء لكن استبدال املصحف مبصحف آخر ال تدل على الرغبة عنه يعين كأن العلة 
ا ل الثانية إذا كان سيشرتيه وشراؤه استنقاذا : كنها فيها شيء صراحة، قاللو سلمنا 

ويف كالم بعضهم يعين من كافر ومقتضاه أنه إن كان فيجوز للضرورة  لينقذه من يد كافر
طبعا هذا الكالم  ه خبالف الكافرالبائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء احلاجة إلي

واقع يف هذا سيقال هو لو كان املسلم  على الغالب أن املسلم ال ميتهن املصحف لكن
غري مسلم أصال لكن على العموم هو مسلم يف الظاهر أو مثال هو متساهل يف احملافظة 

، يدي الكفار إليهتصل أعليه وال يقصد امتهان املصحف لكن ال حيافظ عليه فيرتكه 
اآلن  املنتهى يصح بيعه ملسلمومفهوم التنقيح و  الضرورة فجاز، تالشاهد إذا وجد

قلنا املذهب أن املصحف ال يباع وجيوز إبداله أو شرائه يف اخلالف موجود داخل املذهب 
يصح بيعه  البن النجار املنتهىو  للمرداويومفهوم التنقيح : الضرورة لكن املصنف قال

أصبح اخلالف داخل املذهب أن اكتبوا عندها أي مع احلرمة يعين مع التحرمي  ملسلم
م ال يصح بيعه؟ املذهب أنه ال يصح بيعه لكن صاحب املنتهى املصحف يصح بيعه أ

عبارته أنه ال يصح بيعه لكافر ويصح ملسلم أما التحرمي فإنه حيرم بيعه على الكافر وعلى 
حيرم وال يصح أن يباع للكافر ويف حق املسلم يصح مع املسلم فأصبح يف حق الكافر 

ملنتهى وظاهر التنقيح فاملسألة فيها التحرمي لكن هذا ليس متفق عليه هذا هو ظاهر ا
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خالف وعندهم خالف كبري يف هذه القضية هل مينع بيعه مطلقا أم جيوز بيعه مطلقا أو 
ال يصح بيعها  "٦") وامليتة(  :قال. يصح مع التحرمي إذا كان ملسلم وانتهى املوضوع

سنستثىن من امليتة فق عليه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص إن هللا حرم بيع امليتة واخلمر واألصنام مت
ا طاهرة  ويستثىن منها السمك واجلراد :صورتني  السرجني( ال )  و( يصح بيعها أل

بيع  ه يصحوظاهره أن :معناه الطاهر جيوز وهلذا قال ألنه كامليتة)  النجسوهو السماد 
يمة األنعام ألن روث ما يؤكل حلمه طا:اكتبوا عندها الطاهر منه هر عند كروث احلمام و
األدهان ( ال )  و(  قاله يف املبدع فمعناه لو كان السرجني طاهر فهو جائز اإلمام أمحد

فرقوا بني النجسة واملتنجسة ألن هناك فرق يف األحكام،  ) "٩"وال املتنجسة" ٨"النجسة
ما هي األدهان النجسة وما هي األدهان املتنجسة؟ األدهان النجسة اليت هي أصلها 

ننا استخرجنا الدهن من شحم اخلنزير أو من شحم الكلب هذا جنس، جنس كما لو أ
املتنجسة ال كما لو أستخرجنا دهنا من شاة مثال مث وقع عليها بول أو وقع عليها جناسة 

لقوله صلى هللا  :فهذه متنجسة وتلك جنسة األصل، هل هناك فرق يف احلكم؟ نعم، قال
راقتهعليه وسلم إن هللا إذا حرم شيئا حرم مثنه  اآلن : وهو النجس، مث قال ولألمر 

سيستثين استعمال املتنجسة دون النجسة فالنجسة يقول ال جيوز بيعها واملتنجسة ال جيوز 
، هل جيوز استعمال األدهان النجسة؟ اجلواب بيعها اآلن سينتقل إىل مسألة االستعمال

وجيوز (  :قال ،ال، هل جيوز استعمال األدهان املتنجسة؟ يقول يف بعض احلاالت
ا ملتنجسة على وجه ال)  االستصباح  تتعدى جناسته كاالنتفاع جبلد امليتة  أي 

انتهى، اآلن عبارة املصنف يف  ألنه يؤدي إىل تنجيسه)  يف غري مسجد( املدبوغ 
ا الضمري يعود آلخر مذكور وهو  احلقيقة فيها مشكلة ألنه ملا قال وجيوز االستصباح 
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ملتنجسة يه إغالق يعين فك الضمري هنا أوىل املتنجس لكنها ف ولو قال جيوز االستصباح 
ذه اأوضح أقصد املاتن وليس  لشارح فالشارح أوضحها فإذاً جيوز استعمال املتنجسة 

ذه الشروط، ما هي  الشروط لكن ال جيوز استعمال النجسة، املتنجسة جيوز استعماهلا 
وجيوز قال ى النجاسة كأن يستعملها مثال الشروط؟ أن يستعملها على وجه ال تتعد

ا  يعين ميكن يستعمل الدهن املتنجس وقود للمصابيح يعين مثل الفوانيس االستصباح 
زمان وكذا، وال تتعدى جناستها ويف غري املسجد معناه ممكن يستعملها وقود للمصابيح يف 

جس قد يصيبه شيء البيوت لكن ال يستعملها يف املسجد ألن املسجد يصان ألنه قد يتن
وال جيوز االستصباح بنجس : ألنه يؤدي إىل تنجيسه انتهينا من املتنجسة، النجسة، قال

 وال جيوز بيع سم قاتل :أبدا قول واحد انتهى انتقلنا اآلن إىل شيء آخر قالالعني 
من ( العقد )  أن يكون( الشرط الرابع )  و(  :مث انتقل إىل الشرط الرابع، قال "١٠"

كالوكيل والوايل لقوله ملسو هيلع هللا ىلص حلكيم بن )  أو من يقوم مقامه( قود عليه عللم)  مالك
حزام ال تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والرتمذي وصححه وخص منه املأذون فيه 

نون وال  لقيامه مقام املالك ما الفرق بني الوكيل والويل؟ الويل اكتبوا عندها للصغري وا
نون ألن الوكيل هو مأذون له من املالك والصغري مأذون له من نقول وكيل ل لصغري وا

ه ويل عليه مسئول عنه؟ الشارع هللا سبحانه وتعاىل  الشارع يعين الصغري من الذي جعل أ
إذاً الفرق بني الوكالة إذن املالك والوالية إذن الشارع، هل ميكن للصغري أن يكون له 

يستطيع يوكله ألن له ويل، الويل ممكن يوكل ألنه يستطيع هو يوكل ما وكيل؟ ال طبعا 
ذلك، اآلن سيذكر صور  أصحاب الفضيلة سيذكر صور يف مسألة تصرف الفضويل 
يعين غري املالك، عرفنا أن العقد من املالك أو من ممن يقوم مقامه فإن كان صغريا وليه 

ع ملك غريه(  :وإن كان كبريا وكيله مث قال   إذنه مل يصح ولو مع حضورهبغري)  فإن 
خذ إذن من غريه بعد أن  وسكوته ولو أجازه املالك ع سيارة غريه بدون أن  يعين 
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أي قاض إال إذا حكم به  مل حيكم به من يراه ما :عه أذن له فالبيع غري صحيح، قال
أنه لو  قاض يراه، ملاذا؟ ألن اخلالف يف هذه املسألة موجود بني الفقهاء، ما هو اخلالف؟

هذا البيع صح يعين املسألة تصبح اخلالف  ملك غريه مث بعد البيع أجاز الغريع شخص 
طل ألنه أصال حلظة العقد أنت كنت لست مبفوض وليس لك  ما هو؟ هل نقول البيع 

طل أو يقال أن هذا يتوقف على إجازة املالك؟ من قال يتوقف على  أن تبيع فالعقد 
بعد اإلجازة ومن قال ال فال فلهذا املصنف قال ولو أجازه إال إذا  هإجازة املالك سيصحح

أو ( : انتهينا من الصورة األوىل، الصورة الثانية. حكم به قاض يرى صحة هذا العقد
الثانية  ولو أجيز لفوات شرطه) بال إذنه مل يصح ( أي مال غريه )  ماله اشرتى بعني

ع ملك غريه و  يف الثانية اشرتى بعني مال غريه، ما الفرق بني مثل األوىل لكن يف األوىل 
ل ففي األوىل والثانية ؟ اآلن صديقي هذا أو جاري عنده سيارة وعنده مخسني ألف ر

الصورة األوىل بعت السيارة بدون إذنه مث أن بعت وافق ومل يصح البيع على املذهب ألنه 
ن عند اآل خرين لذلك هو أشار إليه ساعة العقد مل يكن مأذون لك، وقلنا هناك قول 

ن يف املذهب موجود روايتني، يف األوىل أخذت  قال إال إذا حكم به حاكم، هناك قول 
ا سيارة فال يصح  السيارة وبعتها أما يف الصورة الثانية أخذت اخلمسني ألف واشرتيت له 

لذمة اشرتى جلاره السيارة بدون أن يدفع اخلمسني ألف اشرت : الشراء، الصورة الثالثة اها 
يعين يف ذمته ومل يسم اجلار يف العقد كان امسه هو يف العقد لكن نوى أن تكون هذه 

أن : ا بعد قليل، الصورة الرابعةالسيارة وكالة جلاره هذه الصورة الثالثة، سأذكر حكمه
لذمة يعين يذهب إىل السوق ويشرتي السيارة خبمسني ألف مؤجلة والثمن ي شرتي 

الثالثة سم فالن وهو اجلار فما حكم الصورة الثالثة وما حكم الرابعة؟ سيدفع بعد شهر 
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سم هذا الفضويل لكن الفضويل نواها جلاره ال لنفسه ويف الصورة الرابعة  أن العقد كان 
سم اجلار فهذه الرابعة ننتهي منها ألن ال إشكال فيها الرابعة ال تصح  مادام عقد العقد 

سم موكلي  سم اجلار وصار العاقد اآلن كأنه يتكلم يقول أ وكيل عن اجلار واشرتي 
وهو ليس وكيل والعقد غري صحيح إذا مساه يف العقد لكن إذا مل يسمه يف العقد وإمنا نوى 

ا للجار فهنا نقول العقد يصح أم ال يصح الحظوا  إخوان الصور الثالث ! ؟بقلبه أ
ع عني سيارة األوىل كلها قلنا العقد ال يصح، ما هي ا لصور الثالث األوىل؟ أول شيء 

اشرتى بعني مال اجلار العقد غري صحيح، الصورة : اجلار فال يصح العقد، الصورة الثانية
سم اجلار العقد غري  آلجل  الرابعة وهي الثالثة ستأيت يف الكتاب الرابعة وهي اشرتى 

، فيها هذا العاقد فال يصح ذن ومل يوكل صحيح ألنه صار العاقد هنا اجلار وهو مل
مسه هو وضع  الصورة الرابعة اليت ميكن تصح أو ال تصح وفيها تفصيل وهي أنه اشرتى 

امسه يف العقد لكن نواها جلاره هنا نقول العقد صحيح لكن من املالك؟ العقد صحيح إن 
ذن اجلار فهو العاقد هذا الفرق بني الثالثةأذن اجلار انصرفت للجار   صور وإن مل 

 يف ذمته بال إذنه ومل يسمه يف العقد صح( أي لغريه )  وإن اشرتى له(  :والرابعة، قال
ابلة للتصرف ويصري ملكا ملن وهي ق أي الفضويل  العقد ألنه متصرف يف ذمته) 

شرتي ألجله ونزل امل يألنه اشرت )  إلجازة( ني العقد من ح يعين للجار ) له(  ياشرت 
ذن، قال له كما لو أذن ياشرت  ملكه مننفسه منزلة الوكيل ف )  ولزم( : اآلن إذا مل 

ذن فيه فتعني كونه )  بعدمها وهو الفضويل املشرتي( العقد  أي عدم اإلجازة ألنه مل 
وإن مسى يف العقد من اشرتى : الصورة الرابعة كما لو مل ينوه غريه)  ملكا(  للمشرتي

ع ما جلار مل يصح،يعين وإن مسى يف العقد اسم اله مل يصح  يظنه لغريه فبان وار  وإن 
ا أو وكيال صح  هذه قاعدة  مشايخ يعين حنن قلنا أول مثال أخذ سيارة جاره وذهب 

ع السيارة  عها وهذا البيع قلنا ال يصح لكن ما رأيكم إذا ظهر أنه بعد أن  إىل السوق و
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يعين صار العربة بواقع األمر كذلك  ظهر أن جاره قد وكله يف بيعها وال يعلم فيصح البيع
عها أن أخاه قد مات  عها مث علم بعد أن  ن وار يعين هو أخذ سيارة أخيه مثال و لو 

يعين هو وارث هلذه السيارة فمعناه أنه اكتشف أن السيارة من فرتة وليس له وارث إال هو 
مما  الذي على األرض يقصد البناء وال يباع غري املساكن(  :ملكه هو صح البيع، قال

لقوة فتح عنوة وهو قول عمر وعلي وابن عباس )  كأرض الشام ومصر والعراق أي 
هذه األرض، الشام ومصر والعراق  ألن عمر  وقفها على املسلمني وابن عمر 

لقوة  ف يف ووقفها على املسلمني وعلى املذهب طبعا فيه خالفتحها عمر عنوة يعين 
هذه األراضي هل هي وقف للمسلمني أم ال؟ خمتلف فيها لكن على املذهب أن هذه 

وقفها عمر على املسلمني فبالتايل هذه األراضي ال تباع لكن الناس بنوا عليها األراضي 
مساكن فهم ميلكون املساكن وال ميلكون األرض يعين ميلكون البناء الذي على األرض وال 

لتا يل ميلكون بيع هذه املساكن وال ميلكون بيع األرض اليت عليها ميلكون األرض و
املساكن وهناك خالف فيها وواقع الناس اليوم خالف هذا متاما يعين مسألة وقف عمر 

نه وقفها  ألنه على خالف بني الفقهاء هل وقفها أم ال؟ عليها نسيت متاما إن قلنا 
كها على حاهلا كما هي فلذلك ال يعاب وقفها مبعىن جعلها وقفا أو وقفها مبعىن أنه تر 

اليوم على أوضاع الناس يعين من ميلك أو كذا معذور ألنه مسألة متنازع فيها لكن اإلمام 
، القول الثاين من ورعه كان يزرع داره وخيرج عن األرض اليت يسكنهاأمحد عليه رمحة هللا 

يعين عنه يصح يف زمننا وعنه يصح واختارها تقي الدين وقال يف اإلنصاف والعمل عليه 
وبيع البناء وهو الذي عليه عمل الناس، يف زمننا يعين يف زمن صاحب  بيع األرض

فيصح بيعها ألن أي البناء  وأما املساكن :اإلنصاف يعين يف القرن التاسع، قال
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م خططوا خمططات مبصطلح اليوم،  مجع خطة الصحابة اقتطعوا اخلطط وهي مبعىن أ
خلط ليعلم أنه احتازها ليبنيها قال يف خمتار الص حاح وهي األرض يعلم عليها عالمة 

دارا، وضعوا اخلطط يعين أشهروا وعلموا على قطع من األراضي ليوزعوها بينهم ليسكنوا 
ا، قال يف الكوفة والبصرة يف زمن عمر وبنوها مساكن  :فيها يعين يبنوها بيو يسكنو

املساكن تباع،  ،مشكلة ما هي؟ قال األرض ال تباع اآلن ستأتيناوتبايعوها من غري نكري 
ا  هب أن املساكن بين من األرض يعين أخذوا من حجار األرض ومن صخورها ومن ترا

وبنوا فاآلن صار البناء من أرض الوقف فما احلكم؟ يقول املصنف أن املساكن يصح 
نية لو كانت امل"أ"ولو كانت آلتها من أرض العنوةبيعها  ساكن موجودة يوم ، مسألة 

فتحها عمر ووقفها ملا وقف األرض وهذه البيوت املوجودة واملساكن املوجودة تدخل يف 
يعين مبعىن أو كانت موجودة حال الفتح  :الوقف أم ال تدخل؟ اجلواب ال، قال املصنف

 جيوز بناء املساكن ولو كانت هذه املساكن موجودة يوم وقفها عمر ولو كانت كذلك
ما جلوا عنه فزعا  يعين يف احلكم وكأرض العنوة يف ذلك: ض الوقف، قالبنيت من أر 

خلراج "ج"وما صوحلوا على أنه لنا "ب"منا يعين ما صاحلناهم أي الكفار  ونقره معهم 
ملا دخلنا بالدهم صاحلناهم على أن األرض لنا ويدفعون اخلراج إذاً هذه ثالث صور اليت 

ساكن وال جيوز بيع األرض، ما هي؟ إذا كانت األرض خذ هذا احلكم وهو جيوز بيع امل
ا لنا وتركوها للمسلمنيعنوة ووقفت على املسلمني أو جلوا عنها فزعا  ، أو صوحلوا على أ

ا هلم خبالف ما :بقيت صورة واحدة إذا فتح املسلمون بلدا من بالد " أ"صوحلوا على أ
فعند ذلك عين للكفار وليست لنا يغري املسلمني الكفار وصاحلوهم على أن األرض هلم 

نقياء : مادامت هلم إذاً ميكن أن يبيعوا يف أرضهم وان يشرتوا، قال كاحلرية وأليس و
 "ب"وأرض بين صلو من أراضي العراق فيصح بيعها كاليت أسلم أهلها عليها كاملدينة

( أن يصح )  بل(  :ولكن يصح بيع املساكن، هل تؤجر؟ قاليصح بيع األرض  الإذاً 
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خلراج املضروب عليها)  تؤجر ا  ا مؤجرة يف أيدي أر يف كل  أرض العنوة وحنوها أل
ا عام ويدفعون كل سنة خراج وهو  ألن هذا الذي فعله عمر أبقاها يف أيديهم يزرعو

إذاً مثل هذه األراضي لو أجرت فيصبح الصورة فيها  وإجارة املؤجرة جائزة :أجرة، قال
ع مكة: ، مث قالوهذا جيوز أن املستأجر أجر ع مجع  وال جيوز بيع ر وهي ربع الر

ااملساكن  وجتوز   عن اإلمام أمحد رواية أخرى انه جيوز بيعها" وعنه جيوز" وال إجار
ا، قال ع مكة حرام بيعها حرام  :إجار ملا روى سعيد بن منصور عن جماهد مرفوعا ر

ا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عها وال تكرى  ه مرفوعا مكة الإجار تباع ر
ا رواه األثرم ا تباع والقول الثاين هو اختيار شيخ   بيو وقلنا الرواية الثانية يف املذهب أ

مث بدفعها جزم به يف  :اإلسالم وابن القيم وغريهم، قال بعد ذلك جرة مل  فإن سكن 
وماء العيون ألن )  البئر قعوال يصح بيع ن( يعين غري صاحب املقنع،  املغين وغريه

ميلك حلديث املسلمون شركاء يف ثالث يف املاء والكأل والنار رواه أبو داود  ماءها ال
وميلكه إذا حازه،  وابن ماجه بل رب األرض أحق به من غريه ألنه صار يف ملكه

واملسألة طبعا فيها خالف فقد تسمعون بعض األقوال غريبة أول مرة تسمع لكن هي قول 
أن الناس شركاء يف ثالث ند بعض أهل العلم وهناك قول آخر خيالفها، عند اإلمام أمحد ع

لتايل ال جيوز بيع املاء فماء البئر ال يباع ولو أن إنسان اغرتف من  املاء والكأل والنار 
البئر جالون أو برميل أو كذا وحازه هذا الذي حازه يباع أما مادام يف البئر أو يف النهر 

ملاذا؟ ألن الناس يس مبلك ألحد هذا املعىن وهلذا قال وال يصح بيع نقع البئر فهذا ل
شركاء يف ثالث، لو كانت البئر يف أرضي كذلك ال متلك املاء الذي به لكن رب األرض 

ذا املاء من غريه ألنه صار يف ملكه، كيف ميلك املاء؟ ميلك املاء إذا حازه أما  أحق 
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هذا الكالم على املاء سيبقى الكالم على الكأل والعشب الذي ، طبعا مادام يف البئر فال
  . زتهفسيقول نفس الكالم فال متلكه إال إذا حينبت يف أرضك 

وكذا معادن ملا تقدم  ) يف أرضه من كأل وشوك ينبت ما( يصح بيع )  وال(  :قال
ال ق ميلكه به فلم جيز بيعه لو عشش يف أرضه طري ألنه ال جارية كنفط وملح وكذا

وكذا معادن جارية اكتبوا عندها أي اليت تستخلف يعين إذا أخذ منها تستخلف لغريها 
ومثل هلا كنفط وهو دهن املعدن يشتعل وملح كذلك قال أيضا وكذا لو عشش يف أرضه 

 وميلكه(  :طري معناه ال ميلكه مث قال ألنه ال ميلكه به فلم جيز بيعه، من الذي ميلكه؟ قال
 لكن ال :يعين ما سبق املاء والكأل واملعادن هذه املستخلفة، قال ملباحألنه من ا)  آخذه

ليس معىن هذا أن يدخل أرض غريه ليأخذ كأل،  جيوز دخول ملك غريه بغري إذنه
املشكلة اآلن ليس يف أخذ الكأل، املشكلة يف دخول أرض الغري وملك الغري بدون اإلذن 

، مالك األرض هل له أن مستأذن بال ضرروحرم منع : إذاً البد من االستئذان مث قال
ذن؟ ال يقول إذا كان ليس هناك ضرر عليه فيحرم عليه منع اإلذن وإذا كان  ذن أو ال 

س مينع للضرر، ننتقل إىل الشرط اخلامس من شروط صحة البيع، قال )  و(  :ضرر ال 
ال يقدر  ما ألن)  مقدورا على تسليمه( املعقود عليه )  أن يكون( الشرط اخلامس 

ملعدوم فلم يصح بي اآلن سيمثل ما هي األشياء اليت غري قادر  عهعلى تسليمه شبيه 
اآلبق هو العبد إذا هرب " ١") فال يصح بيع آبق(  :على تسليمها فال صح بيعها، قال

ملا رواه أمحد عن أىب سعيد  :سواء كان يعرف أين هو أو ال يعرف، قال أو ال علم خربه
ى عن شراء العبد وهو آبق أن رسول هللا والشارد من " ٢"شارد( بيع  ال)  و(  ملسو هيلع هللا ىلص 

( ال )  و :احليوان يعين العبد إذا شرد قيل آبق واحليوان إذا شرد أو هرب قيل شارد، قال
يعين رجل عنده محام ميلك  ولو ألف الرجوع إال أن يكون مبغلق" ٣") طري يف هواء

احلمام يطلقه يف الصباح فيطري يف األجواء يف هذه الفرتة يف الصباح ال  محام ويريب احلمام،
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يستطيع أن يبيع احلمام فال يقول أنظر تلك احلمامة ذات اجلناح األسود أو األبيض 
ل فال جيوز ألنك ال تستطيع تسليمها وال تدري هل سرتجع احلمامة  ها مبائة ر أبيعك إ

لق عليه فإذا أغلق عليه هل جيوز له أن يبيع؟ نعم جيوز له أم ال، يف الليل يعود احلمام فيغ
أن يبيع، هو مبغلق وميكن يتعب حىت يقدر على إخراجه من القفص يعين مثال هو جعل 

له غرفة جعل احلمام يف غرفة صحيح سيتعب قليال لكن يف األخري سيقبض عليه وسيبيعه 
( بيع  ال)  و(  :الصورة الرابعة ولو طال زمن أخذه :لكن إذا كان يف اهلواء فال، قال

ألنه غرر ما مل يكن مرئيا مبحوز يسهل أخذه منه ألنه معلوم ميكن " ٤") مسك يف ماء
إذاً لو كان السمك يف ماء لكن هو عنده بركة وضع فيها السمك يستطيع أن  تسليمه

لسمك الذي يريد بيعه أما أن السمك يكون يف البحر فال، قال ح يص)  وال(  :ميسك 
هنا من مبعىن على من غاصبه )  أخذه من غري غاصبه أو قادر على "٥"مغصوب( بيع 

هذا " ب"أو قادر على أخذه من غاصبه " أ"يعين ال يصح بيع املغصوب إال على غاصبه 
البيع أصال ال يصح لكن استثنيت هاتني الصورتني للضرورة فإذاً لو أن غاصبا غصب 

أن يبيع هذه السيارة املغصوبة إال أن يبيعها لنفس شخصا فأخذ منه سيارته فال جيوز 
يت برأس الغاصب، قال ألنه  :الغاصب أو يبيعها لواحد أظلم من الغصب يعين يقدر أن 

عه من غاصبه أو قادر على أخذه صح ل ال افرض  عدم الغرريقدر على تسليمه فإن 
اكتشف أنه ليس أقدر وال  أنه ما استطاع يعين اشرتاها منه على أنه أقدر على الغاصب مث

يعين ممكن هذا الذي كان يظن نفسه  فإن عجز بعد فله الفسخ :شيء فما احلكم؟ قال
نية للبائع ويقول له أ  أنه يستطيع أخذها من غاصبها اتضح إنه ال يستطيع فريجع مرة 

(  :قال. اكتشفت أن هذا الغاصب ال يقدر عليه أحد إال هللا عز وجل فرجع يل فلوسي
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 املبيع معلوما عند املتعاقدين ألن جهالة املبيع غرر)  أن يكون( الشرط السادس )  و
إذاً أن يكون املبيع معلوم، كيف؟ عند طريقان للعلم " ١" له)  برؤية( ومعرفة املبيع إما 

الطريقة األوىل الرؤية، والطريقة الثانية الوصف إذا كانت السلعة تقبل الوصف، الرؤية هلا 
ت يعين الرؤية البد أن تكون إما مقارنة يعين يقول له أبيعك هذه السيارة اليت تفصيال

أمامك اآلن هذه رؤية مع العقد أو متقدمة بزمن يسري ال يتغري املبيع فيها كثريا لكن لو 
رآها قبل سنتني يقول السيارة اليت قبل سنتني، هل السيارة اليت قبل سنتني هي حباهلا 

ت فإذاً الرؤية مقبولة إذا كانت مقارنة للعقد أو كانت متقدمة على اليوم؟ طبعا ال تغري 
يعين  له)  برؤية( ومعرفة املبيع إما  :العقد بزمن يسري ال يتغري فيه املبيع ظاهرا، قال

قيه،  أو لبعضه الدال عليهللمبيع كامال  مقارنة أو يعين لبعض املبيع الذي يدل على 
 أو ذوقه عرف بلمسه أو مشه ويلحق بذلك ما يع ظاهرايتغري فيه املب متقدمة بزمن ال

للمس  حلواس فقد يكون  ا يعين احلاسة  لرؤية، الرؤية املقصود  يعين ليس دائما تكون 
لتذوق إذاً الرؤية هذا الشيء األول، الثاين لشم وقد يكون  لنظر وقد يكون  (  :وليس 

قوله  يف بيع ما جيوز السلم فيه خاصةتكفي يف السلم فتقوم مقام الرؤية )  أو صفة
ب السلم ويف السلم سيأيت ما هي الشروط اليت تضبط  صفة تكفي يف السلم ألنه سيأيت 
الصفة فيقول البد أن تكون السلعة تنطبق علها شروط السلم وستأيت املهم اآلن أن تعرفوا 

ب يعين البد أن تكون السلعة  قابلة للوصف الدقيق والوصف الدقيق سي أيت بيانه يف 
وال يصح بيع األمنوذج  :السلم، عند مسألة أخرى وهي هل يصح بيع األمنوذج، قال

ا أي الكومةاعا مثال ويبيعه الصربة ن يريه ص املصنف قال ال يصح  من جنسه على أ
اكتبوا عندها وقيل ضبط األمنوذج كذكر الصفات قال يف اإلنصاف وهو الصواب يعين  

الصفة وال نقبل النموذج واألمنوذج هو ضبط لصفات السلعة فهو  كيف نقبل وصف
ن يذكر األوصاف وإما أن يريه األوصاف إذاً الصحيح أن  سيضبط وصف السلعة إما 
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لوصف واللمس والشم  :يقال بيع األمنوذج جيوز، قال ويصح بيع األعمى وشراؤه 
ما يعرف به يعين فيما يعرف يعين ويصح أيضا توكيله في والذوق فيما يعرف به كتوكيله

لذوق أو كذا لكن إذا كان الشيء حيتاج إىل رؤية فعند ذلك  لوصف أو  لشم أو 
هذه الصورة  بال وصف)  فإن اشرتى ما مل يره(  :سيتعذر على األعمى أن يشرتيه، قال

مل ن )  أو رآه وجهله(  :األوىل ما مل يره ومل يوصف فاحلكم ال يصح، الصورة الثانية
(  :هذه الثانية ال يصح كأن ال يرى شيئا واضحا، الصورة الثالثة اليت ال تصح يعلم ما هو

ملبيع)  يكفي سلما مل يصح ال وصف له مبا أو وقلنا سيأيت هناك  البيع لعدم العلم 
بيان صفات السلم وإذا أرد أن نذكر مثال حىت نقرب الصورة ما يكفي سلما يعين لو 

تمر مائة كيلو فقط ال قال نوعه وال وصفه قدمي جديد ففي السلم البد قال له أبيعك ال
وال يباع محل (  :أن يذكر كل التفاصيل، اآلن سينتقل إىل أمثلة تعترب من بيع اجلهالة قال

للجهالة )  منفردين "٢"وال لنب يف ضرع ألن احلمل يف البطن غري معلوم، "١"يف بطن
ع ذات لنب أو محل دخال تبعا ع الشاة وهي حامل أو الشاة ذات لنب جيوز  فإن  لو 

ألن البيع انصب على الشاة واللنب تبع، انصب على الشاة واحلمل تبع إذاً هذا األول 
املسك معروف نوع من الطيب، فإن " ٣") مسك يف فأرته( يباع )  وال( : والثاين مث قال

م فأنت منهم فإن املسك بعض دم الغزال، الفأرة   ي الوعاء الذي يكون فيهأتفق األ
املسك يف الفأرة ال جيوز، الفأرة هو جلد جزء قطعة من اجللد من خلقة الغزال  للجهالة

خترج يف سرة الغزال هكذا قطعة من اجللد يف داخلها املسك مث تنفصل عن الغزال مثل 
قهاء الولد إذا انفصل عن األم فهذا املسك الذي هو داخل الفأرة يعين داخل الوعاء والف

يسمونه فأرة أو هو متعارف عند أهله أنه فأرة فيقال أن املسك داخل فأرته ال جيوز ألنه 
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ع النوى الذي داخل التمر الحظوا ال  للجهالة "٤") يف متر نوى وال( جمهول،  إذا 
 و(  :يقول أبيعك التمر لكن أبيعك النوى الذي داخل التمر وهذا ال جيوز للجهالة، قال

الصوف على الظهر لنهيه ملسو هيلع هللا ىلص عنه يف حديث ابن عباس  "٥") لى ظهرصوف ع( ال ) 
نية يف املذهب قوية  ي لكن اكتبوا عندها هناك قول آخر رواية  ليس فيه جهالة هو فيه 

وقال يف اإلنصاف فيه قوة قواه يف اإلنصاف أن هذا " وعنه جيوز بشرط القطع يف احلال"
ظهر  إذا قطع يف احلال ميكن نقول ما فيه جهالة لكن إذا قول قوي، الصوف على ال

تركناه ستكون جهالة تعرفون ملاذا؟ ألن املبيع سيحدث معه غريه فيختلط فال تعرف ما 
الذي اشرتيته وما الذي يباع، إذا ترك الصوف على ظهر احليوان سينبت صوف جديد 

عك هذا ا عك كل الذي ينبت هو  لصوف املوجود فلذلك وسيختلط الصوف فهو ما 
حليوان فلم جيز إفراده : من أجازه بشرط القطع خرج من اجلهالة، قال وألنه متصل 

فجل ( يصح بيع  ال)  و( : يعين كما أنه ال يصح بيع أعضائه، قال لعقد كأعضائه
ألرض  "٦") وحنوه الفجل واألشياء  للجهالة)  قبل قلعه( مما املقصود منه مسترت 

 تكون مسترتة مدفونة وورقها ظاهر فإذا أخرجت رأيناها لكن قبلها إذا رأيت األخرى اليت
ها  الورق ال تعرف ما هو حجم الفجل أو ما هو حجم اجلزر الذي حتت وغريها مما شا
وإن كان هذه املسألة أيضا حتتمل وقيل يصح واختاره تقي الدين وقال املرداوي وحيتمل 

قيقة فيها نوع من اجلهالة وهلذا قالوا يعين من أجازها قال الصحة وله اخليار بعد القلع احل
جيوز لكن له اخليار بعد القلع إذا قلعها ورآها معيبة أو كذا يرجع فاملذهب صار أدق يف 

وال يصح بيع ( : هذه املسألة إذاً ال تبيعه وهو مسترت خرجه من األرض وبعه، قال
ن "٧") املالمسة  "أ"بعتك ثويب هذا على أنك مىت ملسته ن يقول :املالمسة هلا صور

للمس جعلنا اللمس هو الصيغة يعين  فهو عليك بكذا ألنه بيع معلق يعين الصيغة 
أو يقول أي ثوب ملسته فهو لك  ":ب"معلق على اللمس فال يصح، الصورة الثانية 
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لصيغة األوىل بكذا فهي بيع  اكتبوا عندها ألنه بيع جمهول إذاً بيع املالمسة فإن كانت 
معلق وعلى الصيغة الثانية هو بيع جمهول، كيف صار بيع جمهول؟ أي ثوب تلمسه هو 
ع الصيغة اآلن متت بعتك ثو بعشرة، أين الثوب؟ ما  بعشرة هو لك بكذا فاآلن ملا 
ه قلنا الذي تلمسه أنت إذاً العقد مت على عني جمهولة فال يصح إما للجهالة يف  حدد

نية، قالصورة أو التعليق  كأن يقول أي ثوب  ) املنابذة(  بيع ال) و (  :يف صورة 
لقول أىب هريرة أن النيب صلى هللا  هذا بيع جمهول نبذته إيل أي طرحته فعليك بكذا

ى عن املالمسة واملنابذة متفق عليه وكذا بيع احلصاة كارمها فعلى أي  عليه وسلم 
وما أي صورة تشبه هذا مالمسة هذا بيع جمهول عم ثوب وقعت فلك بكذا وحنوه

مج كمبيوتر أي طريقة تشبه هذا فهي ال جتوز، هي صورة واحدة  منابذة حصاة حجر بر
ا شيء واحد يعين الفكرة واحدة الفرق يف  لو جعلنا املالمسة واملنابذة واحد أحسن أل

)  عبد( بيع )  وال(  :األسلوب هل هو نبذ أم ملس أم رمي حبصاة أو غري ذلك، قال
عبد كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة    "٨") من عبيده وحنوه( غري معني 

من عبيدي أ عندي مائة عبد أبيعك عبد منهم هذا جمهول عندي مائة سيارة أبيعك 
مائة سيارة أو أبيعك سيارة منها هذا جمهول عندي مائة شاة أبيعك شاة منها، انتبهوا 

ولو تساوت  :كانت هذه األشياء قيمتها واحدة؟ قال  معي هنا فيه إشكال قد يثار لو
ال جيوز، كيف تساوت القيم؟ يعين عنده مائة شاة لكن كل شاة منها تساوي  القيم

ذه الشاة خبمسمائة وال يرضى ل نقول ال جيوز ألنه قد يرضى  بتلك الشاة  مخسمائة ر
وز أم ال؟ يعين مثال خبمسمائة، تساوي القيم ال، ما رأيكم لو تساوت األعيان هل جي

يقول أ عندي مائة كيلة بر كله شيء واحد وأبيعك منها كيلة واحدة هل يصح أم ال؟ 
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نعم يصح ألنه ما فيه جهالة، انتبهوا نريد أن نكون دقيقني يف هذه العبارة لو قلنا كلها 
سيارات جديدة ال فالبد أن تكون كلها سيارات جديدة وبنفس املواصفات لكن هناك 

ثري، فقد يكون فيه فروق واح دة املقاعد أبيض وأخرى مقاعدها سوداء فهذه الفروق هلا 
بسيطة حىت لو يف لون الداخلي، املشكلة لو تكلمنا يف السيارات ال نفهم أتكلم عن 

استثناء غري املعني جهالة " ٩") استثناؤه إال معينا( يصح )  وال( نفسي ال أفهم فيها، 
عبيد إال واحدا جهالة ألن كل واحد من هؤالء العبيد حيتمل أن فال يصح بعتك هؤالء ال

يكون هو املستثىن فالبد أن حتدد وتقول إال هذا، أبيعك هذه املائة سيارة إال سيارة 
 واحدة فالبد أن حتدد السيارة، إال إذا قلنا كلها بنفس املواصفات ال خيتلف فيها شيء،

جهالة ويصح إال هذا وحنوه ألنه صلى هللا لل يصح بعتك هؤالء العبيد إال واحدافال 
ى عن الثنيا إال أن تعلم قال الرتمذي حديث صحيح يعين عن االستثناء  عليه وسلم 

ئع من حيوان يؤكل  وإن( إال إذا علم والظاهر أن احلديث يف مسلم أيضا،  استثىن 
ع احلي)  رأسه وجلده وأطرافه صح وان واستثىن رأسه يعين إذا استثىن البائع من حيوان، 

يصح، استثىن جلده يصح، استثىن أطرافه يصح وكان هذا احليوان مأكول، من حيوان 
يؤكل ليس أن يؤكل رأسه وال يؤكل جلده على العموم املقصود من حيوان مأكول إذا 
استثىن رأسه أو جلده أو أطرافه صح ملاذا؟ ألن الرأس واضح واألطراف ظاهرة واجللد 

استثىن يعين هذا االستثناء ليس مبجهول لكن لو استثىن شحمه الشحم أمامك خبالف لو 
ا  غري ظاهر فكيف يقول لك أبيعك الشاة إال الشحم الذي بداخلها فنحن ال نعرف ما 

لفعله صلى هللا  من شحم فبالتايل ال يصح هذا االستثناء أو استثين جزءا من حلمها،
ع احليوان  اه أبو اخلطابعليه وسلم يف خروجه من مكة إىل املدينة رو  واملعىن أنه إذا 

واستثىن الرأس واجللد لكنه ال يصح أن يبيع الرأس وحده واجللد وحده واألطراف منفردة ال 
فإن امتنع املشرتي من لكن جيوز أن يبيع احليوان ويستثين الرأس أو اجللد هذا املعىن، 
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ع الشاة واستثىن يعين على التقريب ه مل جيربه بال شرط ولزمته قيمتهذحب  اآلن هو 
الرأس فإذا امتنع املشرتي وقال ال أريد أن أذبح الشاة فإذا كان هو شرط عليه فيلزمه أن 

وللمشرتي  يذبح وإذا مل يشرتط فال، ويلزمه قيمته على التقريب يعين إذا كان مل يذحبه،
بعت الشاة  ما معىن هذا الكالم؟ انتبهوا معي أ الفسخ بعيب خيتص هذا املستثىن

واستثنيت الرأس، فالرأس ملن؟ للبائع أم املشرتي؟ للبائع يعين ليست للمشرتي املشرتي 
وجد يف الرأس خراجا أو قرحة أو مرض هل له أن يقول هذه الشاة معيبة؟ نعم، ال يقول 
البائع ال أ مل أبعك الرأس نقول ال هذا شيء واحد والضرر الذي يكون يف الرأس ميكن 

أي عكس استثناء األطراف يف احلكم استثناء )  وعكسه(  :قال. ى غري الرأسيؤثر عل
ستثنائه وكذا لو استثىن  وحنوه مما ال)  الشحم واحلمل(  لبيع فيبطل  يصح إفراده 

إذاً االستثناء إذا كان معينا حمددا ممكن مثل الرأس واألطراف  منه رطال من حلم أو حنوه
وحنن نتكلم . حم أو اللحم أو احلمل فال يصح هذا االستثناءواجللد وأما إذا استثىن الش

لذي يبيع بطيخ أو يشرتي رمان وهو مل يرى ما بداخله فهل نقول  عن اجلهالة فما رأيكم 
)  ويصح بيع ما مأكوله يف جوفه كرمان وبطيخ(  :هذه جهالة؟ ال ليست جبهالة، قال

زالتهلدعاء احلاجة لذلك ولكونه مصل :ملاذا؟ قال وبيض نقول هذا  حة لفساده 
سيفضي إىل أن مننع بيع الرمان والبطيخ والبيض فاحلاجة تدعو إىل هذا، هذا شيء، 

مل اخلارج يعين يف : الشيء الثاين لداخل من خالل  وألن الناس اعتادوا أن يستشفوا ما 
ا محرا ا طيبة يعين مأكولة وليس أ لدرجة الغالب أنك ختتار البطيخة فتصيب معك أ ء 

للون الذي تريد لكنها يف اجلملة صاحلة  اليت تريد فقد ال تكون حلوة كما تريد أو 
)  يف قشره( كاحلمص واجلوز واللوز )  الباقالء وحنوه( يصح بيع )  و(  :قال. لألكل
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قوله يف قشره يعم القشرة أو أكثر فإذا كانت له قشرة واحدة يريد  يعين ولو تعدد قشره
الشارح أنه ليس املقصود يف قشرته الواحدة ال بل يف قشره ولو تعدد، ملاذا من يبني يعين 

ا؟ يقول اللغة تقتضي هذا، كيف؟ قال ملا نقول قشر  مضاف فيعممفرد ألنه  :أين أتى 
مفرد إذا أضفناه قشره صار مفرد مضاف والقاعدة عند األصوليني أنه من صيغ العموم 

األصحاب يف قشريه ألنه مستور حبائل من أصل خلقته وعبارة  :املفرد إذا أضيف، قال
لباقالء وما كان  أشبه الرمان لرمان و إذاً هو اآلن صحح بيع ما مأكوله يف جوفه ومثل 

ألنه ملسو هيلع هللا ىلص جعل االشتداد غاية )  احلب املشتد يف سنبله( يصح بيع )  و( له قشر، 
معىن هذا الكالم يصح بيع  وجب زوال املنعف قبلها للبيع وما بعد الغاية خيالف ما

ى عن بيع احلب حىت يشتد، إذا اشتد جاز مادام  احلب املشتد يف سنبله ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
ا جواز البيع هو  أن الغاية اشتداده وليس خروجه من السنبلة وإمنا الغاية اليت تعلق 

) أن يكون الثمن معلوما ( ط السابع الشر )  و( . اشتداده ولو كانت داخل السنبلة
انتبهوا اآلن  للمتعاقدين أيضا كما تقدم ألنه أحد العوضني فاشرتط العلم به كاملبيع

 للمسائل اليت سيذكرها، سيذكر اآلن عدد من مسائل ستصل إىل ما شاء هللا ست صور،
عه برقمهفإ(  :اآلن هذه الصور ال جتوز، صور فيها جهالة يف الثمن، الصورة األوىل )  ن 

البد أن أعرف كم  أي مثنه املكتوب عليه ومها جيهالنه أو أحدمها مل يصح للجهالة
ئع ما هو املكتوب عليه مث نبيع، الثانية ( عه )  أو(  :املكتوب عليه وأنت تعرف  

ل سعودي ودرهم إمارايت ال يصح يصح  مل)  لف درهم ذهبا وفضة لف ر لو قال 
ل سعودي ومخسمائة درهم جاز، قاللكن لو قال  ألن مل يصح : لف مخسمائة ر

أي )  مبا ينقطع به السعر( عه )  أو(  :الصورة الثالثة .مقدار كل جنس منهما جمهول
دة مل يصح للجهالة نرى السعر كم يصل أ اشرتيه هكذا  مبا يقف عليه من غري ز

م يصري السعر وهذا كالم وجيه وإن كان يكون يقول ال يصح ملاذا ألنه جمهول ال نعرف ك
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نية أنه يصح مبا ينقطع به السعر وهذه اختارها تقي الدين  وعنه يصح واختاره "فيه رواية 
( جهله )  زيد وجهاله أو( به )  ع مبا( عه )  أو(  :الصورة الرابعة". تقي الدين

لثمن عك فالن،  ) أحدمها مل يصح البيع للجهل  ع فالن أبيعك كما  لو علمنا بكم 
ما فيه جهالة وصح البيع، املشكلة أننا ال نعرف، أ اشرتيت منك كما اشرتى زيد وأ ال 

أعلم فال يصح، هذه جهالة ألنه ممكن تكتشف أن زيد اشرتى بثمن مرتفع وما يرضيك 
عه كما يبيع الناس  هذا، ه هذ أو بدينار أو درهم مطلق هذه الصورة اخلامسةوكذا لو 

ال يصح، كيف؟ حنن يف بلد مثال يستعملون فيها أكثر  نقود متساوية رواجا ومثََ  السادسة
ل  ل السعودي والر من دينار ممكن حيصل هذا يف األماكن احلدودية يستعملون مثال الر
لف  ها  اليمين فلو حصل يف منطقة مثل هذه يستعملون هذا وذاك فواحد قال أبيعك إ

ل فال يصح ألن لدينار الكوييت أو ر ل السعودي أم اليمين أو  لر نا ما عرفنا هي 
ل فسينصرف إىل  الدينار األردين فال يصح أما إذا كنت يف السعودية يف جدة وقلت بر
ل اليمين فما عند إشكال، لو   ل السعودي، ولو كنت يف صنعاء سينصرف إىل الر الر

وإن مل يكن  :لرواج البد من التحديد، مث قالكنت يف مكان كانت النقود متساوية يف ا
يعين فيه أكثر من عملة لكن  أو غلب مثلما قلت لو كنت يف السعودية، إال واحدا

ل اليمين  صح وصرف إليهالغالب إحدى العملتني  يعين كنا يف منطقة يستعملون الر
ل سينصرف إ ل السعودي بكثرة وقلت بعتك مبائة ر ىل السعودي بندرة ويستعملون الر

ملشاهدة وهو الذي يتعامل معه بكثرة، ة رب كصهذه مسألة جديدة  ويكفي علم الثمن 
ووزن صنجة يعين كومة من دراهم فضة أو من فلوس يعين معدن، من دراهم أو فلوس 
ذا فأنت ال وملء كيل جمهولني  يعين لو أتينا مبلء الوعاء دراهم وقلت اشرتيها منك 
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ً (  :مسألة جديدة. يت الدراهم فيجوز هذاتعرف كم درهم لكن رأ ع ثو  أو صربة وإن 
موعة من الطعام )  ( من الثوب بكذا )  قطيعا كل ذراع( ع )  أو( وهي الكومة ا
بدرهم ( من القطيع )  شاة( كل )  أو( من الصربة بكذا  أي كيل ) قفيز( كل )  أو

شكلة أ أقول أبيعك هذا الثوب هو ال يعرف كم مرت هذه الطاقة فال مالبيع )  صح
يت عند  ل يصح وملا  يعين هذه اللفة هذه الطاقة من القماش أبيعها كاملة املرت بر

ا مائة مرت فهذا ليس  ل فال يقال أ ال أعلم أ ا مائة مرت مبائة ر االستالم منرت فظهرت أ
ع الكومة وقال اشرت  ي منك هذا الكيس  بشرط فال يشرتط أن تعلم، نفس الكالم إذا 

س نكيلها وإذا ظهرت مائة  ل فال  كامل كل ما بداخل هذا الكيس كامال كل كيلة بر
ل، وكذلك الشاة عنده جمموعة من الشياه قال أبيعك كل هذه الشياه  كيلة مائة ر

ل يصح ذلك ألنه سيأيت بعد قليل ويذكر   ةالزريبالقطيع الذي يف  كل شاة خبمسمائة ر
ولو مل يعلما قدر الثوب والصربة والقطيع  صح البيع: ها وال يصححها، قالمسألة تشبه

ملشاهدة والثمن معلوم إلشارته إىل ما يعرف مبلغه من جهة ال  ألن املبيع معلوم 
ملتعاقدين وهي الكيل  يعين يقول الثمن معلوم ألنه أحيل إىل الواقع والعد والذرع تتعلق 
أو مناعة أحد الطرفني، اآلن سنأيت إىل مسألة جديدة  فال حيال إىل رضى أحد الطرفني

 هذه السابعة ) كل قفيز بدرهم دون حتديد ع من الصربة وإن(  :وهي عكس ما سبق
يعين لو اشرتى كل القطيع الشاة  مل يصح ألن من للتبعيض وكل للعدد فيكون جمهوال

البائع وال إىل املشرتي لف وبعدها سنعرف كم شاة معرفتنا بكم شاة هذه ال ترجع إىل 
لف  يعين لن تعود إليهما ستعود إىل املوجود لكن إذا قيل بعتك بعض هذا القطيع الشاة 

هل هذه جهالة؟ العقد منصب على كم؟ العقد مل ينصب على عدد معني وإمنا العقد 
حد الطرفني معناه سيقال للمشرتي أنت تريد كم؟ تريد مخسني فاملشرتي  أصبح معلق 

وقيل : "ال أريد مخسني أريد أربعني يعين هذه وجهة من يبطل، اكتبوا هذا التعليق يقول
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أنه إذا حصل االتفاق وبعدها حيددوا املطلوب وإن  " يصح وقال ابن عقيل وهو األشبه
لبطالن ألنه فيه جهالة وجيه أيضا فكيف ينصب العقد على شيء ال نعرف  كان القول 

عه من  املبيع الكل ال البعض فانتفت اجلهالةخبالف ما سبق ألن  :مثنه، قال وكذا لو 
  .  الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاة بكذا مل يصح ملا ذكر

ألن الدرهم من الفضة والدينار من  ) مبائة درهم إال دينارا( عه )  أو(  :الصورة الثامنة
ل إال مائ لف ر ل ممكن لكن ال يقول الذهب فال يصح يقول له مثال أبيعك الشاة  ة ر

ل سعودي إال مائة جنيه مصري فال يصح ألنه هذا ليس هذا سنحتاج إىل تقدير  لف ر
ل السعودي وخنصمها،  هذه  ) وعكسه( مل يصح املائة جنيه مصري كم تساوي من الر

نري إال درمها مل يصح ألن قيمة املستثىن جمهولة فيلزم  التاسعة ع بدينار أو د ن 
هول من املعلوم يصريه جمهوال لثمن إذ استثناء ا اآلن سننتقل إىل موضوع  اجلهل 

جديد وهو مسائل تفريق الصفقة هكذا تسمى وهلا ثالثة صور، ما معىن تفريق الصفقة؟ 
يعين إذا مجعنا بني ما يصح بيعه وما ال يصح بيعه صفقة واحدة بثمن واحد يعين عقد 

أحدمها جيوز والثاين ال جيوز، هذه هي اليت تسمى مسائل واحد ومثن واحد على شيئني 
تفريق الصفقة فهل نصحح العقد ونفرق الصفقة يعين نصححها فيما يصح وال نصححها 

لتايل نقسط الثمن على ما يصح دون ما ال يصح هذا رأي  وال منضيه فيما ال يصح و
طل ال نفرق صفقة وهذا هو املذهب وهناك رأي آخر أنه ال إذا حصل مثل هذا فالع قد 

وال شيء أصال نبطل الصفقة كلها فإذاً إذا مجع بني ما يصح بيعه وما ال يصح بيعه 
صفقة واحدة عقدا واحدا بثمن واحد دخلنا يف مسائل تفريق الصفقة، إذا كنتم فهمتم 
فعال فأ سأذكر صورة وأنتم أجيبوا هل تدخل أو ال تدخل، إذا مجع بني ما يصح بيعه 
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 يصح بيعه يف عقد واحد بثمنني هذه ستفرق الصفقة، لو كانت بعقدين ما دخنا وما ال
طل ع ( : قال. يف تفريق الصفقة هذه عقدين منفصلني فاألول صحيح والثاين  أو 

انتبهوا هلذه الصورة هذه  أخرى كهذه الفرس وما يف بطن)  معلوما وجمهوال يتعذر علمه
هول نوعان  ال تدخل يف تفريق الصفقة وال نصحح ع معلوم هذه الفرس وا العقد ألنه 

هناك جمهول يتعذر علمه وهناك جمهول ال يتعذر علمه يعين لو قال هذه الفرس وما يف 
بطن األخرى فما يف بطن األخرى يتعذر علمه لكن لو قال هذه الفرس وفرسا أخرى يف 

يتعذر علمه؟ ال يتعذر نقدر الدار، الفرس األخرى اليت يف الدار جمهول يتعذر علمه أو ال 
نذهب إىل الدار ونرى هذه الفرس وكم تساوي، اآلن الصورة األوىل أنه معلوم وجمهول 

لكن لو قال  البيع)  ومل يقل كل منهما بكذا مل يصح(  :يتعذر علمه ومل يقل انتبهوا
ل للفرس وأربعمائة ر ل ستمائة ر لف ر ل ملا أبيعك هذه الفرس وما يف بطن األخرى 

ألن الثمن يوزع  مل يصح: يف بطن األخرى صح العقد يف هذا ومل يصح يف الثاين، قال
هول ال لقيمة وا وكذا لو  ميكن تقوميه فال طريق إىل معرفة مثن املعلوم على املبيع 

فإن مل ( عه مبائة ورطل مخر وإن قال كل منهما بكذا صح يف املعلوم بثمنه للعلم به 
صح ( علم جمهول بيع مع معلوم  لصورة األوىل من مسائل تفريق الصفقةا" ١") يتعذر

من الثمن لعدم اجلهالة وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة )  يف املعلوم بقسطه
إذاً الصورة األوىل من مسائل تفريق الصفقة وهو بيع معلوم وجمهول ال يتعذر   الثالث

. أو هذا الثوب والثوب الثاين يف البيت علمه مثلما قلنا الفرس والفرس اآلخر يف البيت،
ل هكذا العقد هذه الصورة األوىل فعند  لف ر ع هذه الفرس والفرس اليت يف الدار  إذاً 

ذلك نرى الفرس اليت يف الدار كم تساوي وكم تساوي هذه مث بعد ذلك نبيعها بقسطها 
لف واحدة ف لف والعقد مت  لف وتلك  لما رأينا كم تساوي يعين لو وجد أن هذه 

قيمة األوىل يف السوق، تسوى ستمائة واليت يف الدار تسوى ستمائة أيضا إذاً كم نصيب 
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األوىل من العقد؟ نسبة هذا هلذا النصف، أو وجد أن الفرس اليت رأيناها بستمائة واليت 
لف معناه ثلثني الفرس الصحيحة  وثلث يف الدار صغرية ومريضة بثالمثائة معناه العقد 

هلذه الفرس الغائبة فإذاً منضي من األلف ثلثني، ستمائة وستة وستني فاصلة ستة ستة إىل 
والثانية أشري : قال. أن تتعب هذه للفرس الصحيحة فنبطل بيع األخرية ونصحح األوىل

امشرتك بينهما )  ولو مشاعا بينه وبني غريه كعبد( إليها بقوله  بيع  : هذه الثانية عنوا
ع مشاعا بينه وبني غريه كعبد أو أرض، : لك بعضهكل ما مي أو ما ( ومثل له قال 

ألجزاء ع كامل املشاع وهو ميلك  كقفيزين متساويني هلما)  ينقسم عليه الثمن 
ن إما أن يكون ال ينقسم مثل العبد، أو ينقسم مثل  بعض املشاع، هذا املشاع له صور

فكيس األرز هذا مشاع بينهم لكن ميكن احلبوب، اشرتى مثال هو وشريك كيس أرز 
(  :قسمتها إىل قسمني فما احلكم يف مثل هذا؟ نفس الكالم نفرق الصفقة، قال املصنف

من الثمن لفقد اجلهالة يف الثمن النقسامه على )  بقسطه هيف نصيب( البيع )  صح
ع العبد ماذا نفعل يف هذا العبد، ملا  األجزاء ومل يصح يف نصيب شريكه لعدم إذنه

لف  ع العبد مثال  لتايل نصحح بيعه يف حصته،  املشرتك، سنقوم العبد كم يساوي و
ل هو ميلك نصفه إذاً يصح يف النصف لكن ال يصح يف النصف الثاين، الصورة الثالثة  ر

ع شيئني أحدمها جائز والثاين غري  ا بيع ما جيوز وما ال جيوز بيعه يعين  ضعوا عنوا
ع عبده وعبد غريه بغري إذنه أو( والثالثة ذكرها بقوله  :جائز، قال ( ع )  وإن 

ع عبده  ن واحدبثم) خال ومخرا صفقة واحدة ( ع )  عبدا وحرا أو يعين هو ملا 
ل، دعو نعلق على هذه األلف، عبده يصح  لف ر ع العبدين  وعبد غريه فهو قال 

فعل؟ نقيم بكم العبد األول وبكم العبد الثاين، كم بيعه أما عبد غريه ال يصح بيعه فماذا ن
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يساوي يف السوق، اكتشفنا أن العبد األول ستمائة والثاين أربعمائة فمعناه له ستة أعشار 
ع العبد  لنسبة خال ومخرا أو عبدا وحرا نفس املشكلة،  والثاين له أربع أعشار وهكذا 

ل فنقدر هذا العبد كم يساوي يف لف ر ه مثال بستمائة واحلر لو   واحلر  السوق؟ وجد
لف إذاً  عهم االثنني  ه يساوي ستمائة أيضا وهو  كان عبد كم يساوي يف السوق وجد

من العقد، من القيمة، خال ومخرا كذلك نفس الشيء لكن ملا % ٥٠نقول أنت لك 
قيمه نقدر نقول هذا اخلل كم يساوي نقدر نقيم لكن اخلمر كيف نقدره؟ فال نقدر، ن

 ويف( بقسطه  ) يف عبده( البيع )  صح(  :خال نقول لو هذا خل كم يساوي، قال
من الثمن ألن كل واحد منهما له حكم خيصه فإذا اجتمعا بقيا على )  اخلل بقسطه

وملشرت اخليار إن جهل (  :، مث قالحكمهما ويقدر مخر خال وحر عبدا ليتقسط الثمن
يع بقسطه من الثمن وبني رد املبيع لتبعيض يصح فيه الب بني إمساك ما)  احلال

يعين اآلن هذا كله ترى املشرتي له اخليار ألنه هو ملا اشرتى عبدين أو  الصفقة عليه
اشرتى السيارتني أو اشرتى الساعتني هو له غرض يف ساعتني أو سيارتني وليس له غرض 

ع عليه هو ميلك األوىل وال مي لك السيارة الثانية يف واحد فبعد ذلك يكتشف أن الذي 
ذا أ ال أريد هذه الصفقة كلها فله احلق ع عبده  :قال. يقول أ ال عالقة يل  وإن 

ذنه ذنه أي بثمن واحد صح وقسط الثمن وعبد غريه  ع عبده وعبد غريه  ، اآلن لو 
، املشكلة ليست يف بيع ما ال ميلك بثمن واحد صح وقسط الثمنذن الغري اكتبوا 

بنفس  شكلة اآلن يف تقسيط الثمن يف عدم حتديد مثن عبد الغري فنحلها املشكلةامل
الطريقة وهي أننا نقسط نرى عبدك كم يسوى ستمائة، عبد الغري هذا الذي أذن كم 

يساوي لنفرض أنه يساوي أربعمائة إذاً واحد له ستني يف املائة والثاين له أربعني يف املائة 
ع عب من قيمة العقد، ع عبديه بثمن واحد صح وقسط الثمناكتبوا  ديه االثننيأو   ،

ع فالن بن فالن على فالن بن فالن عبده  االثنني لكن بعقد واحد يعين كتبوا يف العقد 
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ل املشكلة يف القيمة اآلن من الذي  األول وعلى فالن بن فالن عبده الثاين بقيمة ألف ر
سيدفع والثاين كم سيدفع فنقدرها ونرى كم يدفع األلف، كم سيدفع من األلف األول كم 

هذه  أو اشرتى عبدين من اثنني :يسوى األول وكم يسوى الثاين ونقسط الثمن، قال
الصورة الثالثة لكن اشرتاهم بعقد واحد فكتب اشرتى فالن بن فالن من فالن بن فالن 

ل املشكلة ملا يدفع هلم يدفع  ملن فيهم األلف عبده ومن فالن الثاين عبده بقيمة ألف ر
أو وكليهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على  :يدفع لألول كم وللثاين كم، قال

يعين لو  وكبيع إجارة ورهن وصلح وحنوها :انتهينا من املسألة، آخر مسألة، قال قيمتهما
جرة واحدة سيصري نفس الكالم، سنقدر كم تساوي هذه احلالة  أجر داره ودار غريه 

من % ٧٠ى سبعمائة والثانية تسوى ثالمثائة معناه الدار األوىل هلا وجد واحدة تسو 
ً كانت، رجعنا  ً كانت والثاين له ثالثني يف املائة من األجرة أ األجرة املتفق عليها أ

لف ومخسمائة إذاً لألول  من األلف % ٧٠لألجرة كم أنت أجرت قال أ أجرت 
، وكذلك لو صاحل عن داره قال أو رهن من األلف ومخسمائة% ٣٠ومخسمائة وللثاين 

يعين رهن عند هذا وهذا يف أمرين، أو صاحل عن داره ودار غريه بثمن واحد صح، أو 
وهب داره ودار غريه تصح يف هبته وال تصح يف هبة غريه إذا كانت مبقابل، انتبهوا 

ت الصور فهذا هو احلل   . املقصود مبقابل، على العموم حيثما تشا
  فصل

ممن تلزمه اجلمعة ( وال الشراء )  وال يصح البيع(  :هنا البيع الذي ال جيوز، قاليعدد 
أي الذي عند املنرب عقب جلوس اإلمام على املنرب ألنه الذي  "١") بعد ندائها الثاين

وهو األذان الثاين وليس األذان األول، كان على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاختص به احلكم 
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ألذان األول، األذان األول أضيف بعد ذلك،يقول احل ألذان الثاين وليس   كم مرتبط 
 }إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا وذروا البيع { لقوله تعاىل 

هذه قاعدة أصولية فمادام جاء النهي عنها فإذاً فاسد، هناك  والنهي يقتضي الفساد
ال  اء ملن منزله بعيد يف وقت وجوب السعي عليهوكذا قبل الند :صور تشبهها، قال

يصح البيع يعين مبعىن أنه اآلن ما أذن املؤذن لكن لكي يدرك اجلمعة حيتاج يتحرك اآلن 
لبيع مثال فال جيوز وال يصح البيع، هذا البيع فما رأيكم يف املساومة واملناداة؟ ! فانشغل 

ما وسي :قال لة للبيع احملرم وكذا لو تضايق وقت وحترم املساومة واملناداة إذن أل
املساومة يعين يساوم السلعة بكم آخر كالم خفض نقص، واملناداة يعين على  مكتوبة

بعد النداء املذكور البيع )  ويصح(  :السلعة أن ينادي على السلعة وحترم إذن لكن قال
ياء لضرورة، إذاً هذه األش وجد ذلك يباع حلاجة كمضطر إىل طعام أو سرتة وحنومها إذا

 كالقرض والرهن)  وسائر العقودح النكا ( ويصح أيضا إال يف الضرورة يصح هذا البيع، 
حته ذريعة إىل  والضمان واإلجارة وإمضاء بيع خيار ألن ذلك يقل وقوعه فال تكون إ

املذهب وهذا هو الوجه املعتمد يف املذهب أن  فوات اجلمعة أو بعضها خبالف البيع
الصالة من يوم اجلمعة وما جاءت يف غريها يعين جاءت يف البيع قال اآلية جاءت يف 

لبيع سائر العقود } وذروا البيع{ جاءت يف مسألة اجلمعة يف النهي عن البيع فهل نلحق 
درة وهلذا قال ا  ا ال تلحق أل : أو ال نلحق؟ الوجه املعتمد يف املذهب وهو املذهب أ

قرض والرهن والضمان واإلجارة وإمضاء بيع اخليار، يصح النكاح وسائر العقود مثل ال
حته إىل  لبيع فال تكون إ در يقل وقوعه واآلية ما جاءت إال  ملاذا هذا؟ قالوا هذا 

" ويف وجه ال يصح"ذريعة فوات اجلمعة أو بعض اجلمعة خبالف البيع، اكتبوا عندها 
ال تصح سائر العقود مثل البيع فالقياس هنا أوىل وكأن القضية تعبدية أكثر من غريها، ف

. تلحق به قياسا وال نقف على املنصوص ألن غري املنصوص يف معىن املنصوص يف العلة
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وال تعاونوا { لقوله تعاىل )  يتخذه مخرا ممن( وحنوه  "٢")وال يصح بيع عصري  ( :قال
صلى هللا  ألنه" ٣" بني املسلمني)  يف فتنة سالح( بيع  ) وال ( }على اإلمث والعدوان 

ى عنه قاله أمحد قال وقد يقتل به  يعين ال جيوز السالح  وقد ال يقتل بهعليه وسلم 
ذا السالح وقد ال يقتل لكنه يكون ساهم يف حال القتل، وكذا  يف الفتنة ألنه قد يقتل 
 "٤"بيعه ألهل حرب أو قطاع طريق ألنه إعانة على معصية وال بيع مأكول ومشموم

" ٦"وال جوز وبيض لقمار "٥"ا املسكر وال قدح ملن يشرب به مخراملن يشرب عليهم
لبيض واجلوز على احملرم  ملاذا حيرم أكله؟ ألنه مل  وحنو ذلك وحيرم أكلهألنه يستعني 

اجلواب إذا غلب على ظنه أن هذا : سؤال طالب. تنتقل ملكيته، لعدم انتقال امللك
بيع )  وال( . لبة الظن تكفي يف مثل هذايستعمله يف معصية فيحرم عليه، كيف يتيقن؟ غ

يقول بيع العبد املسلم لكافر ال جيوز، إذا   "٧") عليه عبد مسلم لكافر إذا مل يعتق( 
كان العبد يعتق على سيده كما لو اشرتى السيد ابنه فهو سيعتق عليه، لو كان االبن 

ريته، والقاعدة مسلم واألب كافر يقول جيوز ألنه سيصبح حرا فشرائه سبيل لعتقه وح
سيذكرها بعد قليل، من الذي يعتق عليه؟ وهو كل ذي رحم حمرم يعين كاالبن مع أبيه أو 
األخ وأخيه وهكذا أو اخلال أو العم يعين الذي حيرم التناكح بينهما لو كان أحدمها ذكر، 

ألنه ممنوع من استدامة ملكه عليه ملا فيه من الصغار فمنع من ابتدائه فإن كان : قال
لشراء صح ألنه وسيلة إىل حريته أي يد  )  يف يده( قن )  وإن أسلم(  يعتق عليه 

)  أجرب على إزالة ملكه( مث رده لنحو عيب أي من كافر  أو عند مشرتيه منه كافر
للكافرين على املؤمنني  هللاولن جيعل { عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق لقوله تعاىل 

مسألة أنه ال يبقى العبد املسلم حتت الكافر فلهذا يقول  هذا الكالم كله اآلن يف }سبيال 
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إذا أسلم العبد الكافر حتت سيد كافر فإنه جيب استنقاذه منه جيرب على إزالة امللك إما أن 
يبيعه أو يهبه أو يعتقه املهم أنه يرتك ملكه، يقول نفس الشيء لو أنه مثال بيع العبد 

 رده املسلم لسيده األول لعيب فيه أو كذا املسلم وسيده كافر لو بيع لشخص مسلم مث
يقول ال نبقيه البد أن خنرجه من حتت ملكه، هل تكفي أن يكاتبه سيده؟ ال يكفي أن 

يكاتبه سيده ألنه مادام عقد الكتابة مستمر فرتة سنة سنتني ثالث فهو عبد يف هذه 
ا ال ) وال تكفي مكاتبته(  :الفرتة مث ميكن يعجز وال يعتق، قال تزيل ملك سيده  أل

خليار يبيعه  عنه وال بيعه خبيار لعدم انقطاع علقه عنه إذاً ال تكفي املكاتبة وال بيعه 
م أو يل اخليار شهر؟ ال يصح ألنه ممكن يرجع فيه، انتبهوا  ملسلم لكن يل اخليار ثالثة أ

يف )  عوإن مج(  :إىل املسألة القادمة وهي مسألة اجلمع بني أمرين يف عقد واحد، قال
ع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة] ١[ ) بني بيع وكتابة( عقد   ن 

ل ملدة سنة  ع عبده وكاتبه العقد يقول أن العبد يعطي السيد كل شهر مائة ر يعين 
مقابل املكاتبة ومقابل الساعة مثال أعطيه ساعة، سيذكر املصنف بعد قليل أن الكتابة يف 

أن نفرق بني الصفقة ألن الكتابة صحيحة ممكن يكاتب عبده لكن ال هذا العقد البد 
ميكن يبيع لعبده وال يشرتي منه ألنه عبده ملكه وما ميلكه العبد له فكيف يبيع ماله ملاله 
فال يصح وإمنا يصح يف الكتابة فقط، اآلن العوض واحد إذاً سنضطر إىل تفريق الصفقة  

 بيع( مجع بني )  أو( : هذه الصورة األوىل، الثانية كما سيأيت اآلن سيأيت بعد قليل إذاً 
ل مقابل تبيعين أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد )  وصرف أعطيك األلف ر

ل جزء منها قيمة ساعة جزء  الساعة وتصرف يل الذهب أو الفضة، القيمة كلها ألف ر
(  :بعوض، قالمنها مقابل كم جرام ذهب أو فضة صرف أو إجارة أو خلع أو نكاح 

يف غري (  :يعين يف الصورة الثانية يصح ال مشكلة، قال البيع وما مجع إليه)  صح
وتصح الكتابة ألن العبارة مومهة قوله يف  فيبطل البيع أي يف غري مسألة الكتابة ) الكتابة
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ر غري الكتابة ظاهرها أنه ال يصح العقد ال الكتابة وال البيع إذا مجع بني بيع وكتابة ظاه
العبارة أنه ما يصح عقد الكتابة وال البيع لكن ليس هذا هو املراد وإمنا املراد يف غري مسألة 

ع  الكتابة ألنه ال يصح البيع الذي مع الكتابة أما الكتابة فتصح قال فيبطل البيع ألنه 
ويقسط (  ألن البطالن وجد يف البيع فاختص به أي الكتابة ماله ملاله وتصح هي

لقيم)  هماالعوض علي معناه يف هذه احلالة الذي أخذ  أي على املبيع وما مجع إليه 
ل مقابل الساعة ومقابل كتابته فننظر كم تسوى الساعة لنفرض  من عبده ألف ومائتني ر

ل للساعة وألف للعبد فالنسبة  لف ومائتني  معناه  ١:٢مخسمائة ر ثلث وثلثني، العقد 
ئة قيمة العبد، حنن أبطلنا البيع إذاً سنمضي هذا العقد بثمامنائة أنه أربعمائة للساعة ومثامنا

لس - يف زمن اخليارين املسلم)  أخيه وحيرم بيعه على بيع(  :قال. كتابة فقط خيار ا
لقوله ) سلعة بعشرة أ أعطيك مثلها بتعسة  كأن يقول ملن اشرتى(  -وخيار الشرط

أي زمن  شراؤه على شرائه( حيرم أيضا )  و(  بعض يبع بعضكم على بيع ملسو هيلع هللا ىلص ال
ألنه يف معىن البيع عليه )  عندي فيها عشرة ع سلعة بتسعة كأن يقول ملن اخليارين

لس وخيار الشرط املنهي عنه وحمل ذلك إذا وقع يف زمن اخليارين (  أي خيار ا
د الرضا صرحيا ال وكذا سومه على سومه بع)  ويعقد معه(  املقول له العقد)  ليفسخ
س ألنه قائم على هذا  بعد رد هذا يف غري املزايدة يف املناداة يعين يف احلراج املزايدة ال 

أي يف البيع على بيعه والشراء على شرائه ويصح يف )  العقد فيهما ويبطل( األساس، 
منه لكن هل قوله هذا فيه إضافة ألنه األول قال حيرم فهو حيرم انتهينا  السوم على سومه

ثري على العقد أم ال؟ وجهان وجه يصح العقد مع احلرمة ووجه يبطل العقد مع  هل له 
احلرمة والوجه املعتمد وهو املذهب أنه يبطل، قال فيهما يعين يف بيعه على بيعه ويف شرائه 
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على شرائه اآلن هو قال حىت السوم على السوم ال جيوز لكن لو العقد يصح ألن النهي 
السوم ال البيع يف هذه الصورة يعين يف البيع على بيع أخيه ورد النهي عن  منصب على

البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والسوم على سوم أخيه فلما سام على سوم 
أخيه صار النهي منصب على السوم فهو حيرم السوم، العقد مل ينصب عليه حترمي فبالتايل 

يعين حيرم اإلجارة على إجارة أخيه يكون مستأجر  ذلك واإلجارة كالبيع يف: يصح، قال
قل،  بسعر فيأيت ويقول ال أ أدفع أكثر أو يقول له أخرج وتعاىل أ أؤجر عليك 

أي غريب،  وحيرم بيع حاضر لباد :سننتقل اآلن إىل مسألة بيع احلاضر للبادي، قال
" ١"إن قدم ليبيع سلعتهويبطل : شروط البطالن يعين بيع احلاضر للبادي خبمسة شروط

س، مث الثاين ا أو أكلها فخرج واشرتاه ال  ال أكثر " ٢"بسعر يومها :لكن لو قدم خلز
س، كثر ال  عها  هو جيهل سعر السوق لكن لو يعرف " ٣"جاهال بسعرها لكن لو 

س، لكن لو كان هو الذي جاء للحاضر وقال له " ٤"وقصده احلاضر سعر السوق فال 
س،بع يل ه لناس حاجة إليها ذه السلعة فال  لكن لو الناس ال حيتاجون إليها " ٥"و

س طبعا هذه شروط بطالن بيع احلاضر للباد، والرواية الثانية أنه يصح ويكره يعين ال  فال 
 ، لر حيرم ولكنه يكره ويصح البيع، اآلن املسألة القادمة مسألة خمتلفة متاما وهلا تعلق 

واعتاض عن مثن ما ( أي مؤجل وكذا حال مل يقبض )  ربو بنسيئة ع ومن( : قال
ع  بنسيئة)  ال يباع به نسيئة ع ربو يعين  عه حال لكنه مل يقبض،  يعين مؤجل 

ع بر وتعرفون حديث عبادة ستة أصناف الذهب والفضة والرب والشعري  ذهب مثال و
خذ الثمن يعين والتمر وامللح وغريها مما يشبهها يف العلة فمن  ع ربو بنسيئة مؤجل ومل 

لدراهم ملا جاء املوعد  ع بر مثال ويريد دراهم واعتاض عن مثنه دراهم فذهب يطالب 
الت اآلن واعتاض عن مثنه ما ال يباع  الت قال ما عندي ر قال أعطيين الدراهم أو الر

ع الرب بدراهم مؤ  ل مؤجلة بعد به نسيئة يعين ملا ذهب يريد الدراهم  ع الرب مبائة ر جلة 
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ل فقال له ما  ا يقول هات املائة ر ل يطالب  شهر فبعد شهر ذهب صاحب املائة ر
لرب نسيئة؟ ال جيوز البد أن يكون  ل لكن أعطيك برا فهل جيوز بيع الرب  عندي مائة ر

قال له  مل جيز كثمن بر اعتاض عنه برا أو غريه من املكيالت :حاال فال جيوز هذا، قال
ل قيمة الرب قال سأعطيك بدله شعريا فهل جيوز؟ ال جيوز  ما عندي بر قال هات املائة ر
لشعري البد من التقابض، ال نشرتط التماثل  ب الر أنه ال جيوز، الرب  سيأيت عند يف 

لرب سنشرتط التقابض والتماثل عموما، قال عة ألنه ذري :لكن نشرتط التقابض، والرب 
لربوي نسيئة احلقيقة أن هذه املسألة أيضا حمل خالف واملوفق ما يرى هذا  لبيع الربوي 

يقول لو حصل هذا الشيء بدون قصد بدون حيلة جيوز ألن اإلشكال هنا الذي مينع، 
املذهب ملا مينعون هذه الصورة حىت ال نقع يف الر وهم مل يقصدون الر يعين فرق بني 

ل فأعطيتين بدهلا بر أو هذه الصورة إذا ج ل وما وجدت عندك املائة ر ئت آخذ املائة ر
أعطيتين بدهلا شعري وبني أين أبيعك الرب مقابل أن تعطيين شعريا بعد شهر فهذا ال جيوز 

لكن هنا مل يقصد فصار اخلالف هل مننعه حسما ملادة الر وننتهي ونقول هذا أصال 
صل بدون قصد فإنه جيوز؟ اختار املوفق الصحة سيصبح بعد ذلك تالعب أو أنه إذا ح

ع الربوي بنسيئة  وإن اشرتى. إذا مل يكن حيلة واملنع أحوط من املشرتي طعاما أي من 
حنن نتكلم عن هذا الذي اشرتى بر  اآلن جاز، بدراهم وسلمها إليه مث أخذها منه وفاء

ل فوجدت عنده طعام  ف ل نسيئة ذهب يريد املائة ر ا مبائة ر أخذت املائة مث اشرتيت 
وإن اشرتى من املشرتي طعاما بدراهم :طعاما من عنده أي من عند الذي أخذ الرب، قال

ل وملا أتيت عنده وجدت عنده بر فاشرتيت بر  وسلمها إليه، اآلن أ أريد منه مائة ر
ا ف ل وبعدها أطالبه أقول له يل مائة عندك ها ل وأعطيته املائة ر أعطاين املائة، مبائة ر
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أو مل  :قال جزاك هللا خري فكتها علي أ أريد أسددك املائة وما عندي مائة، الصورة الثانية
ل ويف نفس الوقت  يسلمها إليه لكن تقاصا جاز أ ذهبت إليه اآلن أريد منه املائة ر

ه أشرتي ل فاشرتيت منه الرب قلت له هات الرب أعطيين إ ه منك وجدت عنده بر مبائة ر
قال والفلوس بعد شهر صار اآلن عند معاملتني أ مقرتض منه وهو مقرتض مين أ 

أو مل يسلمها إليه لكن  :أطلبه مبائة للبيعة األوىل وهو يطالبين مبائة للبيعة الثانية، قال
يعين اآلن هو يطالبين مبائة وأ أطالبه مبائة مث اجتمعنا وقلت له أنت كم تريد  تقاصا جاز

نت كم تريد وأ أريد مائة فما رأيك هذه مقابل هذه جاز ألن هذين عقدين منفصلني أ
  .وليست القضية أنه آخذ منه بر مقابل الرب القدمي وإمنا نتصاىف

قل نقدا بدون( ولو غري ربوي )  أو اشرتى شيئا(  :مسألة العينة ع به نسيئة أي   ما 
ل معىن الصورة كالتايل سأو حاال مل يقبض )  يبيع السلعة نسيئة أبيع هذه الساعة مبائة ر

ل  ل مؤجلة مث أعود وأشرتيها منه بتسعني ر مؤجلة بعد شهر، بعتها على زيد مبائة ر
ل وأسرتجع الساعة اآلن هل مازالت بيين وبينه مطالبة أم انتهت؟  حالة فأعطيه تسعني ر

ل مؤجلة هذا العقد األول البيعة األوىل بعته الساعة مب: نعم هناك مطالبة، أكرر ائة ر
ين ألن بيع  ل بعد شهر هذا العقد األول، اآلن سنعقد عقد  معناه أين أطالبه مبائة ر
العينة مكون من عقدين العقد الثاين هو أذهب لزيد وأقول له سأشرتي منك الساعة 

ل اآلن حالة يقول وافقت، أخذت الساعة ودفعت التسعني فهل العقد  الثاين بتسعني ر
ل وانتهينا،  له متعلقات؟ ال ما فيه متعلقات أخذت الساعة وأعطيته الثمن تسعني ر

قي فيه شيء؟ ما املتعلق فيه؟ فيه مائة أ أطالبه مبائة اآلن آيت بعد شهر  العقد األول 
وآخذ منه املائة، الصورة عقدان العقد األول مبائة مؤجلة والعقد الثاين بتسعني حالة 

ا عقدين ويف احلقيقة هذا عقد ربوي يف احلقيقة الذي حصل الساعة الصورة  يف الظاهر أ
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ا يعين الساعة كانت جمرد صورة متثيلية ليست حبقيقة والذي حصل  اليت بعتها عليه ردد
؟ ل أليس هذا هو عني الر ل وسأسرتدها بعد شهر مبائة ر ! أين دفعت له نقدا تسعني ر

جمرد الساعة أو غريها يف بعض البالد كان ينتشر عندهم هذا  هذا هو عني الر فيكون
ي شيئا كان هذا هو عقد العينة هو عقد  البيع بصورة أرز أو حبوب أو كذا عموما 

لثاين مث األول وهي الصورة كما  لعقد األخري  ع طبعا هو بدأ  ع يعين مما  ربوي، ما 
ع  نقدا بدون ى شيئا ولو غري ربويأو اشرت  : (ذكرت، ضعوا التعريف بني معكوفتني ما 

ال ( : هذا هو تعريف مسألة العينة، مث قال بعد ذلك) أو حاال مل يقبض به نسيئة
ع لعكس كثر مما  يعين لو فعل هذا مل جيز لكن لو فعل العكس ) مل جيز  أي ال 

لعكس؟ املقصود هنا ليس املراد عكس مسألة العينة ألنه عند مسألة  جاز، ما معىن ال 
العينة وعند عكس مسألة العينة، مسألة العينة ر صرحية، عكس مسألة العينة فيها كالم 

فيها خالف املذهب أن العينة وعكس العينة مثل بعض لكن هو اآلن ال يتكلم عن 
كثر  لعكس يعين ال  ع به، ال  عكس مسألة العينة، يتكلم عن عكس عبارة بدون ما 

لعكس ليس املراد به عكس مسألة العينة، عكس مسألة العينة سرتد بعد  إذاً قوله ال
قليل إن شاء هللا، يف املثال الذي ذكرت فيه الساعة يف البيع األول بعت مؤجل مبائة، يف 
العقد الثاين ملا اشرتيته نقدا بتسعني فصار أقرضته تسعني وسريدها مائة هذه احلقيقة لكن 

ين اشرتيت يف العقد الثاين بدل تسعني اشرتيته مبائة صوروا لو حصل خالف ذلك أ
وعشرة فلم ندخل يف الر ألن الصورة صارت أقرضته مائة وعشرة وردها مائة فقط فلم 

، قال  مسألة العينة ألنه ذريعة إىل الر ليبيع ألفا خبمسمائة وتسمى: ندخل يف الر
عه به  كثر مما  لعكس يعين ال إن اشرتاه  اآلن  جائز كما لو اشرتاه مبثله فإنهوقوله 
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كثر قلنا ال مشكلة فيها، لو اشرتاه مبثله يعين هذه الساعة بعتها له  انتبهوا فإن اشرتاه 
مؤجلة مبائة مث اشرتيتها حالة مبائة فحولناها إىل قرض وهذا ليس ببيع فأقرضته مائة وردها 

ها إذا بعته مؤجال بثمن  مائة فال إشكال إذاً عند ثالث صور يف مسألة العينة وما شا
مث اشرتيت هذه السلعة نفسها حالة بثمن آخر فلها ثالثة احتماالت إما أن آخذه بثمن 

أقل وهذه العينة أو بثمن مساو فال عينة أو بثمن أكثر فال عينة ألن الصورة ستصبح  
وردها كالتايل حبسب الرتتيب الذي ذكرته قبل قليل، لف ونشر مرتب، أقرضته تسعني 

، وهلذا  ، أو ردها تسعني فال ر ، الصورة الثانية أقرضته مائة فردها مائة فال ر مائة هذه ر
ب التخفيف حنن ما عند إىل اآلن األبواب : قال ملناسبة من  كما لو اشرتاها مبثله، 

ب الر فما بعده فهو سهل فنح ن اآلن األوىل هي اليت فيها الصعوبة يعين إذا انتهينا من 
ب الر انتهينا من الر فما  ب الر فإذا وصلنا إىل  يف مرحلة الصعود مث سنصل إىل 

نسأل هللا .. بعده نزول والنزول أسهل من الصعود حىت االحندار والعياذ  أسهل من 
ع : اآلن سينتقل إىل عكس مسألة العينة، قال. العافية ن  وأما عكس مسألة العينة 
ل، الحظوا يف مسألة  نقدسلعة ب ل واستلمت املائة ر يعين حالة، بعت الساعة مبائة ر

العينة كان العقد األول مؤجل والعقد الثاين نقد حال اآلن يف عكس العينة األول هو 
ل حالة وقبضت املائة، كثر منه نسيئة  احلال فبعت الساعة مبائة ر اآلن أ مث اشرتاها 

اشرتيت الساعة مبائة وعشرة نسيئة فالذي حصل أين أخذت منه قبضت املائة مث رجعت 
لعريب وسأردها مائة وعشرة يعين عكس العينة سيصري فيها تبادل أدوار بدل أن  مائة 

يكون البائع يعين الر سيكون يف األوىل يف مسألة العينة مع البائع أم املشرتي؟ إحدامها 
ختص ، ما مع البائع والثاين مع املشرتي هذا  ار فمع البائع مع املشرتي هي يف األخري ر

يعين املقصود عن  فنقل أبو داود :حكم مسألة العينة؟ سيذكر املصنف اآلن اخلالف قال
ونقل  :، الرواة الثانيةجيوز بال حيلة أمحد رواية وأيب داود صاحب السنن، فنقل أبو داود
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ا يعين عن أمحد وهذا حرب الكرماين، ونقل حرب حرب  يعين حترم، مثل مسألة العينة أ
وقدمه يف املبدع  ابن النجار وصاحب املنتهى احلجاوي وجزم به املصنف يف اإلقناع

ابن النجار شرحه يف كتاب مساه معونة أويل  وغريه وقال يف شرح املنتهى ابن مفلح
تنون النهى، ألن منزلة ابن النجار أعلى من منزلة البهويت ودائما كان العلماء قدميا يع

لنسبة هلم ابن النجار متقدم على البهويت بكثري وهو أصل  قوال األعلى وطبعا  ويهتمون 
يف املذهب يعين املنتهى يعترب عمدة يف املذهب والبهويت إمام من أئمة املذهب لكنه ليس 
مبنزلة ابن النجار فهم دائما يقلدون األعلى ودائما يعتلون بكالم األعلى وبكالم األقدم، 

لعكس دائما نقلد األدىن وليس األعلى يعين لو قيل ألحد ما رأيك اإلمام أمحد وحن ن 
قال كذا واإلمام فالن من املعاصرين اليوم خالفه فمن أقوى برأيك؟ طبعا إال من رحم هللا 

فطبعا اإلمام املعاصر أحسن، هذه نكتة وليست حقيقة فتجد أحيا يقال قال اإلمام 
أتستبدلون الذي هو أدىن {!! فىت فالن من املعاصرين سبحان هللا الشافعي كذا ومباذا أ

ألن هذه متضمنة إهانة للسابق ومتضمنة أيضا إن شاء هللا ال إهانة فيها } لذي هو خري
لكنها متضمنة النتقاص للسابق ومتضمنة لتعظيم هلذا املعاصر وتقدمي له على السابق 

 الدين فاألوىل أن تقلد من هو أعلم وأروع وال وهذا ينايف صريح العقل قبل الدين وأما يف
شك أن علماء اليوم هم عاشوا على فتات السابقني ودعو من اهلراء اليت يرددها بعض 
اجلهلة، لعل املتأخر املعاصر علم ما ال يعلمه السابق يعين جاءه العلم هكذا عن طريق 

جهل صريح ألن الواقع أن كثري مدافع اهلاون صعد ألعلى ونزل هنا فهذا هراء وهللا كالم 
مهم ومل تصلنا يعين هذا موجود وهذا فقد يقال العامل املتقدم فاتته  من الكتب كانت أ

م شيء  مهم ما كان هناك فيه مطابع يعين فا بعض الكتب يعين اآلن فيه مطابع وزمان أ
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ا هم كالشمس وصلنا فأ أقول هذا ال مانع فيه أن حيصل فنحن ال نقول أن العلماء قدمي
م أشياء لكن  م فا طلعوا على كل شيء وال علموا الغيب وال قرءوا اللوح احملفوظ، يفو
م أشياء يعين هذا ال يكون مرجح أصال للمعاصر على املتقدم  أيضا حىت املعاصرين يفو
هذا ليس مبرجح وال هو بدليل وهذا سخف من القول ألننا لو أرد أن نقارن أ أقطع 

م إذا كان هناك أشياء فاتتهم مث حنن ن م ا أدركه املتقدمون يعين ما فاتنا أكثر مما فا
ملطابع كما يقال فأيضا عند حنن يف هذا اليوم كتب كثرية فقدت مل تصلنا اآلن  أدركناها 
ا مفقودة، وجد منها اليوم بعض األشياء اآلن  نتكلم حرب فأين مسائل حرب، تعرفون أ

لتفتيش وجدوا بعض خمط لتنقيب و لتحري  وطات شكوا هل هي مسائل حرب و
واملقابلة اكتشفوا أن هذه مسائل حرب لكن ليست كاملة ونسخة وحيدة وفيها سقط 
ا يعين لو يف هذه النسخة خطأ أو  وميكن فيها أخطاء حىت ما عند نسخ كثرية نقار

لت الشفاء وقد نكتسب بعض أخطائها فأ ال أق ول أن السابقون أدركوا كل أخطاء قد 
شيء واطلعوا على كل الغيب وحنن فاتنا أقول حيصل هذا وذاك فقد يفوت املتقدم وقد 

: يفوت املتأخر لكن ال ننسى أن ثروة كبرية ضاعت عند السابقني، نعود للقول الثاين
ا مثل مسألة العينة وجزم به املصنف يف اإلقناع وصاحب املنتهى  ونقل حرب أ

الحظوا الدقة عند الفقهاء فالتقدمي هذا له وزن يعين عندما يكون   املبدع وغريهوقدمه يف
يف املسألة روايتني بعض العلماء يطلق الروايتني يذكرها فقط وال يرجح بينها لكنه عند ذكر 

لرواية  الروايتني يقدم إحدامها ويؤخر الثانية،هذا التقدمي حبد ذاته دليل على اعتنائه 
الثانية وهلذا يستشفون يعين اآلن كون هذه الرواية رجحها فالن وفالن وفالن  املقدمة على

ذه الرواية، قال وقال يف : مل يرجح شيء لكن قدم هذه الرواية فدل ذلك على اعتنائه 
إذاً عكس مسألة شرح املنتهى وهو املذهب ألنه يتخذ وسيلة للر كمسألة العينة 

طل وهي حمرمة فما الذي العينة مثل مسألة العينة، عندما  نقول مسألة العينة العقد فيها 
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وكذا : قال: حيرم فيها؟ مسألة العينة فيها عقدان األول والثاين فأيهما الذي يبطل؟ اجلواب
حيث كان وسيلة إىل الثاين فيهما يعود إىل مسألة العينة وعكسها  العقد األول فيهما

ا عقدين نقول حرام وال تصح العقود كلها إذاً مسألة العينة اليت فيهيصح  فيحرم وال
ألول؟ نقول نعم الثاين هو  طلة، الثاين الذي ترتب عليه الر وليس  األول والثاين كلها 
الذي كان صرحيا يف الر لكن األول هو الوسيلة اليت أوصلنا للثاين قال فيحرم وال يصح، 

صور نفس مسألة العينة لكن  اآلن انتبهوا اآلن سيذكر صور نفس مسألة العينة مخسة
أي اشرتى املبيع يف )  وإن اشرتاه(  :حيصل فيها تغيري يبيحها، ما هي هذه الصور؟ قال

تذكرون يف مسألة الساعة قلت اشرتيتها " ١" ) بغري جنسه( مسألة العينة أو عكسها 
شرتيتها بتسعني حالة وبعدها بعتها مبائة مؤجلة يقول لك ال لو بعتها بغري جنسها يعين ا

ي شيء  ل مث بعتها بعملة أخرى أو بعتها بساعة أخرى أو بعتها بطعام أو  بتسعني ر
آخر فخرجنا عن مسألة الر ألنه ما صار ر صريح ما صار تسعني ترد مائة ال بل 

عه  :، قال...صارت هذه تسعني يف مقابل ساعة أو يف مقابل طعام أو يف مقابل  ن 
لعكسبذهب مث اشرتاه بفض تذكرون " ٢"مثنه بعد قبض( اشرتاه )  أو(  :، الثانيةة أو 

يف املسألة األوىل قلت بعتها بتسعني مؤجلة مث جاء األجل واستلمت الثمن مث اشرتيتها 
ن هزل العبد أو نسي صنعته أو خترق )  أو بعد تغري صفته :مبائة فال إشكال، الثالثة

ضفت إليها حتسينات وغريت منها يعين غريت الزجاج إذاً أ اشرتيتها بتسعني مث أ الثوب
ي مثن فال مشكلة ألن السلعة مل تعد هي األوىل، الرابعة )  أو( : املكسور مث بعتها 

عه)  من غري مشرتيه( اشرتاه  ئعه ممن صار  ن  مشرتيه أو وهبه وحنوه مث اشرتاه 
نية للساعة اشرتيتها بتسعني مل أ إليه جاز ين نعود مرة  بعها للذي اشرتاها بعتها لواحد 
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عها لألول، إذا كانت حيلة فا سبحانه وتعاىل ال ختفى عليه احليلة،  مث هذا الثاين 
واضح احليل وارد لكن احليل ال، عموما لو كانت حيلة ال يصح عند هللا أما الناس فال 

يها تعديالت طفيفة ال ندري إال إذا اعرتفوا وقالوا هذه حيلة يعين أخذ الساعة وأجرى ف
وزن هلا وال قيمة هلذه التعديالت مث قال اختلفت فأ أبيعها، فاحليلة ال جيوز، كل عقد 

طل، اخلامسة ئعه )  أو اشرتاه أبوه(  :حيلة  أو مكاتبه أو زوجته ) أو ابنه  (أي أبو 
بعت  يعين ما مل يكن حيلة على التوصل إىل فعل مسألة العينة الشراء ما)  جاز( 

الساعة ملن اشرتيتها منه وإمنا بعت الساعة ألبيه أليب املشرتي أو البنه أو كذا، اآلن 
يساوي مائة  ومن احتاج إىل نقد فاشرتى ما :قمسألة التور سينتقل إىل مسألة امسها 

س وتسمى مسألة التورق اشرتى ما يساوي مائة  مبائتني وأكثر ليتوسع بثمنه فال 
ألجل مثلما حيصل اآلن يشرتي السيارة مبائة ألف يشرتيها مبائة كثر من مائة لكن 

وعشرين ألف أو مبائة ومخسني ألف ويسددها يف مخس سنوات أو أربع سنوات وهو 
يشرتي السيارة ال لالستعمال يشرتيها يريد فلوسها يكون عنده غرض مهم، على العموم 

ة وطبعا عند رواية يف هذه املسألة إذا احتاج هلذا فعله قال جاز ذلك وتسمى مسألة العين
ليست جائزة على اإلطالق وعنه يكره وعنه حيرم أن التورق حرام واختارها تقي الدين 

وحيرم  :لكن املذهب وأكثر األصحاب على أن التورق جائز، سننتقل إىل مسألة التسعري
م التسعري يعين إذاً عند مسألتان املسألة األوىل حير  واالحتكار يف قوت آدمي التسعري

حيدد أسعار للسلعة ال يباع بغريها، ما رأيكم يف هذا الكالم حترمي التسعري الذي يطلقه 
الفقهاء قطعا كالمهم صحيح يف حالة واحدة إذا مل تكن هناك حاجة للتسعري وهذا كالم 
صحيح فلماذا يسعر يرتك الناس يرزق بعضهم بعضا وعلى املذهب أن التسعري حيرم، شراء 

ئعها؟ قالوا ويكره الشراء به على املذهب إذاً  هذه السلعة املسعرة اليت ال يقدر يزيد فيها 
حيرم التسعري أضيفوا عليها مسألة الشراء اكتبوا ويف وجه طبعا هذا الذي تكتبوه هو 
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املختار ويف وجه ال حيرم وأوجب تقي الدين يف املصلحة العامة املعاوضة بثمن املثل إذاً 
عري تقول الفقهاء يكرهون ذلك وعندهم يف هذا ما عندهم من نصوص فلماذا مسألة التس

أنتم اآلن تقولون املصلحة العامة وكذا؟  مشايخ انتبهوا اليوم الوضع االقتصادي اختلف 
تعرفون كيف؟ اليوم فيه شيء امسه شركات وماركات ولو مل تسعر للماركات ممكن تضع 

يف األدوية الكالم يف األشياء املهمة وهي هذه اليت أسعار كما تشاء طبعا الكالم اآلن 
ها  ت وهي األدوية وما شا حيصل فيها التسعري الدول تتدخل يف تسعري األشياء الضرور

لكن ال يسعرون ال حيددوا أسعار لألشياء األخرى يعين مالبس أو عطور أو كذا هذه 
وكيل يبيع السلعة الفالنية فليس أشياء كمالية لكن األشياء الضرورية فعال إذا تركت هذا 

له منافس يف هذه السلعة يعين يف هذه املاركات لكن قد يكون له منافس يف ماركة أخرى 
فقط املنافس يف ماركة أخرى يعين اجعلوين أقول واحد يبيع دواء معني فمن ينافسه يف هذا 

بع لشركة كذا واسم الدواء كذا فمن ينافس الوك يل فيه يعين لو قال الدواء وهذا الدواء 
خبمسني أو قال خبمسمائة أو قال خبمسة آالف فمن ينافسه أحيا بعض األدوية قد 

سم آخر فهذا نوع من املنافسة لكن قد  يوجد هلا منافس شركة أخرى تصنع نفس الدواء 
ملائة  ألول يعين ليست منافسة صرحية مائة  ال يكون الدواء اآلخر ينصح به كما ينصح 

مسه وعينه  يعين هي نوع من املنافسة لكن املنافسة الصحيحة أن يكون هذا الدواء نفسه 
تبيعه شركة أخرى نقول وهللا فيه منافسة هذا يريد يزود الثاين سينقص ألن هذه طبيعة 

السوق هكذا خلق هللا األسواق عموما عرض وطلب إذا كثر العرض ينزل السعر وإذا قل 
د الطلب تزيد األسعار وإذا نقص الطلب وهكذا فاآلن صارت العرض يزيد السعر وإذا زا

املسألة خطرية هذا عنده دواء وأحيا قد يكون دواء ليس هناك له شركة أخرى تصنع 
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ن املصلحة العامة نعم هذا صحيح وهذا ال ! حىت شبيه له فماذا يفعل الناس؟ فالقول 
حيرم للمصلحة العامة وقد حيرم إذا  ينايف قواعد الشريعة وكل ما كان مباحا يف األصل فقد

ي عن هذا وهذا فيه تدخل يف أموال الناس  ترتب عليه الضرر، ألن هللا هو املسعر و
وحتكم يف بيعهم، املسألة الثانية االحتكار لكن قيده بقوت اآلدمي واالحتكار هو حبس 

كله "السلعة للغالء هذا معىن االحتكار يف قوت آدمي  الناس أو يضرهم وعنه حيرم فيما 
ادخاره يعين ليست القضية خاصة بقوت اآلدمي ال االحتكار يف كل ما يضر الناس ألن 

منع االحتكار يف األقوات ملا فيه من الضرر، لو كان االحتكار يف عالجهم لو كان 
االحتكار يف األدوية لو كان االحتكار يف شيء آخر يتضرر به الناس الظاهر نعم وهي 

نية ا كله الناس أو يضرهم ادخاره،رواية   وجيرب على بيعه كما يبيع الناس نه حيرم فيما 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يفعله اكتبوا عندها عنه  قوت أهله ودوابه وال يكره إدخارهذا احملتكر 

سنة أو سنتني يعين نص اإلمام أمحد على جواز ذلك سنة أو سنتني هذا ما يدخل يف 
أن اإلنسان جيمع عنده يف البيت يضع قوت سنة أو سنتني يعين يضع  مسألة االحتكار 

كذا كيس أرز وكذا كيس سكر وكذا كيس دقيق هذه لسنة كاملة فهل يعترب هذا 
ويسن اإلشهاد  :احتكار؟ ال االحتكار هو حبس السلعة للغالء بعد ذلك قال املصنف

  .وليس على الوجوب محل على االستحباب} وأشهدوا إذا تبايعتم{إذاً  على البيع
  ب الشروط يف البيع

الشروط يف البيع غري شروط صحة البيع الشروط تلك جيب وجودها ليصح البيع، األوىل 
حة وقدرة  البد من توفرها ليصح البيع، شروط صحة البيع امللك والرتاضي واألهلية إ

ألمثان واملبيع لكن الشروط اليت يف البيع املقصود  ا ما يشرتطه البائع على جلية والعلم 
املشرتي أو ما يشرتطه املشرتي على البائع يف صلب العقد فما حكم الشروط سيذكر 
املصنف أن الشروط نوعان شروط صحيحة وشروط فاسدة والشروط الفاسدة بعضها 



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
www.bajabir.com              

  
  
  
  
 

٥٥  

فاسدة مع صحة العقد وبعضها فاسدة ومفسدة للعقد والصحيحة صحيحة وهي ثالثة 
اآلن على تفصيلها، أول شيء سيشرح معىن الشروط يف البيع، والفاسدة ثالثة سنأيت 

هذه شروط  والشرط هنا إلزام أحد املتعاقدين اآلخر بسبب العقد ماله فيه منفعة: قال
لكن بعد العقد أو قبل العقد هذه غري ملزمة إذا   وحمل املعترب منها صلب العقد البيع

ا فالشروط املعتربة اليت تكون يف صلب حصل العقد وانتهى مث أراد أن يشرتط فال قيمة هل
ن ذكر األول منهما بقوله :العقد، قال سيعرض اآلن الشروط الصحيحة،  وهي ضر

يعين وافق ما يقتضيه العقد يعين ال  وافق مقتضى العقد وهو ما)  منها صحيح(  :قال
نقل خيالف ما يقتضيه العقد وما يرتتب على العقد فال خيالف ما يرتتب على العقد 

يت شروط تعارض هذا الذي يرتتب علي  امللكية حرية التصرف وحرية البيع وكذا فال 
ملناسبة وهو ثالثة أنواع أحدها شرط مقتضى البيع  :مقتضى العقد، قال األول 

صاحب املنت ما ذكره أصال ملاذا؟ ألنه حتصيل حاصل ومساه الشارح شرط مقتضى البيع 
مثل ماذا؟ كأن يشرتط عليه التقابض والتقابض مطلوب أو يعين شرط موافق ملقتضى البيع 

كالتقابض وحلول   :يشرتط عليه حلول الثمن هذا مطلوب هذا من أصل العقد قال
كيد ملقتضى العقد فلذلك ألنه بيا الثمن فال يؤثر فيه إذاً األول  ه املصنفأسقطن و

له أ سأشرتط  من الشروط الصحيحة هو الشرط الذي وافق مقتضى العقد كأن يقول
كيد وإال هو مبجرد العقد  عليك أن تسلمين السلعة فهذا حتصيل حاصل إذاً ذكره جمرد 
ينبغي أن يسلمه السلعة أو الثاين يشرتط عليه يقول بشرط سلمين الثمن هذه كلها مرتتبة 

الحظوا هذا ليس من مقتضى العقد لكن الثاين شرط ما كان من مصلحة العقد أصال، 
 "ب"أو الضامن املعني)  "أ"كالرهن املعني(  يه شرطا ملصلحة العقد مثل ماذا؟اشرتط عل
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إذاً هذه الشروط ليست من  أو بعضه إىل مدة معلومة)  "ج"جيل مثن(  ـك)  و( 
يعين قال له مثال أبيعك فقال أريد : مقتضى العقد لكنها ملصلحة العقد، صورة ذلك

د يعين مصحة العاقد أو أحد العاقدين البائع جيل الثمن هذا شرط زائد ملصلحة العق
ألجل لكن برهن، أين نضع اشرتاط هذا الرهن  واملشرتي فاشرتط الثاين رهن قال أبيعك 

تيين بضامن، مث قال بعد ذلك )  و(  :ماذا نسميه؟ هذا شرط ملصلحة العقد، أو قال 
 أو خياطا مثال)  مامسل كون العبد كاتبا أو خصيا أو(  ـك   "د"كشرط صفة يف املبيع

لعبد ألنه كان موجود يف زمنهم بكثرة لكن أنتم قيسوا عليه اشرتط عليه يف  طبعا ميثلون 
ا كذا أو تكون موديلها كذا أو الشاة تكون كذا، )  واألمة بكرا(  السيارة أن تكون لو

 والفهد أو حنوه صيودا فيصح فإن ويف يعين سهلة املشي، أو حتيض والدابة مهالجة
إذاً ما الذي ينبين على صحة هذا  الفسخ أو أرش فقد الصفة لشرط وإال فلصاحبه

لصفة كما اشرتط فالعقد ماض وإال فلصاحبه الفسخ ممكن أقول أنت  أنه إذا وىف وجاء 
لشروط يف أن أفسخ وله اخليار، أرش فقد الصفة يعين هو اشرتط أن يكون العبد  مل تويف 

وإن تعذر رد تعني  ب فهذا النقص كم يساوي فيقيم ويدفع،كاتب فظهر انه ليس بكات
هب أنه بعدما اشرتى وأخذ العبد واستلم العبد مات العبد فهنا ال يستطيع إال أن   أرش

وإن شرط صفة فبان  :خذ األرش وهو قيمة النقص، اآلن سيأيت مثال عكس ما سبق
دة أعال منها فال خيار ئع نفعا معلوما يف ال)  و( . ملاذا؟ ألنه أعطاه ز ثالث شرط 

انتبهوا هنا ليس شرط ملصلحة العقد ال بل شرط منفعة معلومة يف املبيع يعين قلت مبيع 
أبيعك الدار لكن بشرط أن تبقى الدار عندي أسكن فيها شهر أو شهرين أو سنة إذاً 

أبيعك السيارة اشرتط نفعا ومعلوما فال يكون النفع جمهول يف هذا املبيع، بعين السيارة قال 
ها بعد شهر، قال  غري وطء ودواعيه: لكن بشرط أين أستفيد منها شهر وأعطيك إ

يعين إال أن يستثين ويقول آخذ األمة وأطأها ال ألن وطء األمة الوطء عموما ال يكون إال 
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ع األمة لكن يل احلق  مللك أو النكاح وهنا يف هذه املسألة ال فيه ملك وال فيه نكاح، 
شهرا ( أو حنوها ) يشرتط البائع سكىن الدار  حنو أن( أستخدمها فال جيوز هذا، أن 

ن ) إىل موضع معني( أو حنوه املبيع )  ومحالن البعري ع  هذا مثال  ملا روى جابر أنه 
أليب يعلى  النيب ملسو هيلع هللا ىلص مجال واشرتط ظهره إىل املدينة متفق عليه واحتج يف التعليق

وغريها بشراء عثمان من صهيب  حمفوظ الكلوذاين أليب اخلطاب االنتصارو القاضي 
لكن هذا قول يذكره وعلى عقبه ذكره يف املبدع  على صهيب أرضا وشرط وقفها عليه

على  ومقتضاه صحة الشرط املذكور: الشارح اآلن لكن هذا القول خالف املذهب قال
ط وقيل يصح كاشرتاط العتق مقتضى ما مضى اكتبوا عندها واملذهب عدم صحة الشر 

ولبائع  :يعين املسألة اليت ذكرها ليست هي املذهب وإمنا أشار إىل خالف موجود مث قال
هو قال أ أبيعك الدار لكن أستثنيها شهر أسكن فيها هذا  استثىن إجارة وإعارة ما

، الشهر هو من حق البائع إما أن يسكن وإما أن يؤجر له أن يؤجر وله أن يعري كذلك
يعين أ اشرتطت عليه أبيع  فعليه أجرة املثل له وإن تعذر انتفاعه بسبب مشرت :قال

الدار وأستفيد منها شهر فلم ميكين من الشهر إذاً يدفع يل قيمة هذا الشهر يعين أجرة 
الشهر، لكن هذا الشرط األخري مسيناه منفعة معلومة يف املبيع، املنفعة املعلومة يف املبيع 

املذهب أم غري جائزة؟ جائزة وصحيحة لكن عندهم شرط ال يصححون وال جائزة على 
جييزون إال شرطا واحدا من هذا النوع يعين تشرتط عليه أن تسكن الدار شهر فقط ال 

تشرتط عليه أكثر من ذلك يعين ال تشرتط منفعتني أو ثالثة أو أربعة يعين ال تقول له مثال 
البيت لكن ال تقول له بشرط أن تكسره مث أشرتي منك احلطب بشرط أن حتمله إىل 

أو شرط (  :حتمله ال فالشرطني يبطل وهذا هو الكالم الذي سيذكره املصنف، قال
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املبيع إىل موضع معلوم )  كحمل احلطب( نفعا معلوما يف مبيع )  املشرتي على البائع
ة أو التفصيل إذا بني نوع اخلياط)  أو تفصيله( املبيع )  أو تكسريه أو خياطة الثوب( 

 أي حزمة واحتج أمحد لذلك مبا روي أن دمحما بن مسلمة اشرتى من نبطي جرزة
وشارطه على محلها وألنه بيع وإجارة فالبائع كاألجري وإن تراضيا على أخذ  حطب

يعين معناه اآلن هو اشرتط عليه أن حيمل احلطب فيمكن أن  أجرته ولو بال عذر جاز
ب وشرط عليه محله فيمكن أن حيملها أو يقول له أ ال حيمل احلطب، اشرتى منه احلط

أريد أن أمحل احلطب لكن أعطيك أجرة محل احلطب أو اجعل أحد حيملها يقول ممكن 
خذها املشرتي من  هذا بدون عذر يعين أجرة احلمل أو أجرة التكسري أو أجرة اخلياطة 

بهوا للكالم الذي سيأيت البائع ويكلف غريه هذا ممكن بدون عذر ال يشرتط عذر، انت
األول هو شرط  من غري النوعني األولني)  وإن مجع بني شرطني( : وهو املهم، قال

من غري )  شرطني وإن مجع بني(  :مقتضى البيع والثاين شرط ملصلحة العقد، قال
(  كحمل حطب وتكسريه وخياطة ثوب وتفصيلهيعين من األخري فقط  النوعني األولني

ا روى أبو داود والرتمذي عن عبد هللا بن عمر عن النيب صلى هللا عليه مل) بطل البيع 
ليس عندك قال  حيل سلف وبيع وال شرطان يف بيع وال بيع ما وسلم أنه قال ال

ذا املعىن   الرتمذي حديث حسن صحيح هم فسروا الشرطان يف البيع الذي يف احلديث 
  .دين والنفس إليه متيلاكتبوا عند بطل البيع وعنه يصح واختاره تقي ال

قلنا أن الشروط الفاسدة بعضها فاسد مفسد للعقد وبعضه فاسد مع : الشروط الفاسدة
صحة العقد فإذا قلنا أنه فاسد والعقد صحيح فمعناه أن هذا الشرط كأنه مل يذكر أصال 

)  ومنها فاسد( والضرب الثاين من الشروط أشار إليه بقوله  :الغي ال قيمة له، قال
: هذا تعريف للفاسد عموما وإن كان ستأيت اآلن تفصيالت ينايف مقتضى العقد ما وهو

إذاً األول اكتبوا يبطل الشرط والعقد، من أصله )  يبطل العقد( وهو ثالثة أنواع أحدها 
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 وقرض( أي سلم )  آخر كسلف كاشرتاط أحدمها على اآلخر عقدا(  :ما هو؟ قال
إذاً الشرط الذي يبطل العقد أصال هو اشرتاط  للثمن أو غريه)  وبيع وإجارة وصرف

عقد آخر فهو يعقد معه عقد ويشرتط عليه يف العقد األول عقدا آخر مثل السلف يعين 
أبيعك الدار مببلغ كذا بشرط أن تبيعين أنت األرض الفالنية أو احملل الفالين أو تبيعين 

لذهب أو الفضة اليت عندي يف السيارة الفالنية أو تقرضين املبلغ الفالين أو تصرف يل ا
يعين بشرط أن أدخل معك يف شركة اآلن املشكلة  وشركة :البيت أو أي شرط آخر، قال

يف أن يبيع ويدخل معه يف الشركة الثانية أو يبيع ويؤجر ولكن املشكلة أنه اشرتط عليه 
ي منه يعين لو حصل العقد الثاين بدون اشرتاط فال مشكلة أن يبيع عليه األرض مث يشرت 

أرض أخرى أو يستأجر منه أو يدخل معه يف شركة لكن ال يكون هذا مشروطا يف العقد 
وهو بيعتان يف بيعة املنهي عنه  :األول فإذا شرط يف العقد األول بطل العقد كله، قال

انتبهوا معي ملاذا يبطل هذا العقد؟ قالوا فيه نص ألنه بيعتان يف بيعة وأيضا  قاله أمحد
نية فيه علة جهالة، هو عندهم هلذا ت م يقولون هذا العقد فيه مشكلة  عليل وهو أ

ختصار يقولون أن هذا العقد األول فيه جهالة يف الثمن وهذا سيفضي إىل جهالة يف 
الثمن، ملا يشرتط شرط آخر يعقد معه عقد ويشرط عليه يف العقد شرطا آخر عقدا آخر 

طل، وال شرطان، ويعت رب بيعتان يف بيعة فإذا ألغيناه ملاذا ال نلغي العقد فهذا العقد اآلخر 
الثاين ونصحح العقد األول يعين نلغي الشرط ونبقي األول يقول ال فإذا أبطلنا الشرط 

دخلنا يف جهالة الثمن ملاذا؟ ألن الثمن منصب على أمرين على العقد األول وعلى 
املفروض أن الزمن يتغري  الشرط فالشرط له قيمة يف مثن هذا العقد فلما سقط الشرط

يصح  الثاين ما: قال. فنحن ال نعرف كم قيمة هذا الشرط يف الثمن حىت نسقط ما يقابله
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شرط خمالف ملقتضى وهو  وإن شرط أن ال خسارة عليه( معه البيع وقد ذكره بقوله 
فإذا اشرتط عليه شرطا خيالف مقتضى العقد وهو انتقال امللك، حرية التصرف،  العقد
قاق الربح، حتمل اخلسارة من السلعة فالسلعة أصبحت ملك املشرتي فهو يتحمل استح

خذ رحبه ويتصرف فيها ويبيع هو، فإن شرط عليه شرطا يقيد ملكه هلذه  خسارته و
طل وامللك صحيح، مثال يقول له أ أبيعك السيارة لكن بشرط ال  السلعة فالشرط 

لى فالن فكل هذا ينايف ملكية فما صار تركب فالن وال تؤجرها فالن وال تبيعها ع
املشرتي هو املالك فملكيته للسلعة تقتضي أن يتصرف كل هذه التصرفات هذا هو معناه 

يعين يقول له أ أشرتي  وإن شرط أن ال خسارة عليه(  :ختصار، مثل ماذا؟ قال
خلسارة  هل بعت السيارة وسأبيعها لكن لو خسرت أنت تتحمل اخلسارة فأنت ملا بعت 

 أو مىت نفق املبيع ملكك أم ملك البائع األول؟ بعت ملكك أنت فأنت الذي تتحمل،
ا عليك فلماذا تردها عليه  وإال رده يعين أ سأضعها يف السوق فإن بيعت وإال ردد

فهذا يعارض ملكيتك للسلعة، أ أعرف كثري منكم يسأل يف هذا املوضع كيف؟ أقول 
ا، ال، اعقد معه ممكن هذا حيصل بطريقة  نية فال يشرط عليه أنه إذا نفق املبيع وإال ردد

م والبد خيار الشرط يكون لطرف واحد  م أو أسبوع أو عشرة أ خيار شرط ملدة ثالثة أ
ه اآلن سندرسه بعد قليل إن شاء هللا لكن إذا  لك أنت فقط، طبعا خيار الشرط ما أخذ

م أو أكثر أو شرط عليه يقول سأشرتي منك السيارة لك ن يل خيار الشرط ملدة عشرة أ
أقل ويل احلق وحدي أين أردها يعين اخليار يل أ وحدي وليس لك حىت يقدر يبيعها يف 

ا تبقى متعلقة حبق  السوق لكن لو شرط خيار شرط للطرفني فال يستطيع يبيعها أل
رده خبيار الشرط وخيار  الطرف األول فالبد االثنني يوافقوا على البيع فهذا غري لكن يصري

الشرط له أحكامه وليس قضية أنه نفق املبيع تصرف املبيع أو أرجع لك السلعة فهذا 
ن، قال ( شرط )  وال يهبه وال يعتقه أو( املبيع )  يبيع ال( شرط أن )  أو :موضوع 
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  ) أن يفعل ذلك( شرط البائع على املشرتي )  أو( أي للبائع )  إن عتق فالوالء له
كل هذا غري صحيح فال يشرتط عليه أن يبيع أو ال يبيع   ي أن يبيع املبيع أو يهبه وحنوهأ

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص من )  بطل الشرط وحده(  :أن يؤجر أو ال يؤجر أن يهب أو ال يهب، قال
طل وإن كان مائة شرط متفق عليه والبيع  اشرتط شرطا ليس يف كتاب هللا فهو 

البائع )  إال إذا شرط(   يف حديث بريرة أبطل الشرط ومل يبطل العقدصحيح ألنه ملسو هيلع هللا ىلص
هذه صورة مستثناة فاألصل أن ال يشرتط  على املشرتي فيصح الشرط أيضا)  العتق( 

عه العبد وشرط عليه أن يعتقه فاألصل ال  عليه شيء لكن لو أنه شرط عليه، البائع 
على املشرتي )  العتق( البائع )  إال إذا شرط(  :نف قالالقاعدة ال لكن استثناها املص

ملاذا هذا االستثناء؟ يعين ملسألة العتق فقط ألنه عتق يرونه أن مثل  فيصح الشرط أيضا
هذا الشرط ملصلحة الرقيق فيصح الشرط أيضا وطبعا هذا هو مذهب اجلمهور وإن كان 

رط فهذا الشرط مثل غريه ال يصح هناك رواية عن اإلمام أمحد انه ال يصح مثل هذا الش
وجيرب  :هذا ينايف مقتضى العقد أ آخذ العبد أعتق أو ال أعتق هذا شيء يعود يل، قال

ه   أي للمشرتي ألنه هو الذي أعتق والوالء له ألنه شرط عليهاملشرتي على العتق إن أ
ط عليه شرطا هذا كله بناء على أن هذا الشرط جائز إذاً إذا اشرت  فإن أصر أعتقه حاكم

ينايف مقتضى العقد وينايف متلكه للعقد أو ملكيته للعقد يصح الشرط أو ال يصح؟ 
وكذا شرط رهن فاسد كخمر  اجلواب سنقول ال يصح إال إذا شرط عليه عتق العبد،

فيصح قال كل هذا ال يصح  وخيار أو أجل جمهولني وحنو ذلك يعين ال يصح وجمهول
ط عليه قال له ارهن يل رهن عندي حىت أضمن الثمن يعين اشرت  البيع ويفسد الشرط

ارهن عندي مخرا أو شيئا جمهوال قال ارهن عندي عبدا من عبيدك أو سيارة من سياراتك 
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أو اشرتطوا خيار أو أجل جمهول كل هذا ال يصح، الشرط ال يصح وليس العقد فيصح 
على أن ( بكذا  كذا)  بعتك( إن قال البائع )  و(  :البيع ويفسد الشرط مث قال

يعين ترهن هذه السلعة  ليال مثال أو على أن ترهنه بثمنه)  تنقدين الثمن إىل ثالث
فال ( تفعل ذلك )  وإال(  عندي أبيعك السيارة لكن السيارة تبقى عندي رهن بثمنها،

البيع والتعليق كما لو شرط اخليار وينفسخ إن مل )  صح( وقبل املشرتي )  بيع بيننا
م وإال فال  إذاً   يفعل إذا قال بعتك هذه السيارة بكذا على أن تدفع الثمن خالل ثالثة أ

م مل يدفع الثمن فما الذي حيصل؟ ينفسخ البيع، افهموا الفرق بني  بيع بيننا، بعد ثالثة أ
عه السلعة السيارة وقال الثمن بعد  هذه املسألة وشبيهتها فبينهم شعرة، شبيهتها هي 

م وبعد  لثمن فهل ينفسخ العقد؟ ال ينفسخ، اذهب طالبه ثالثة أ يت  م مل  ثالثة أ
وقدم عليه يف احملكمة واجري وراءه يف احملاكم وأطلب من خيار الناس يدعون لك أن هللا 
ن لكن إذا شرطت عليه الفسخ  خذ عمر  ا  خيلصك من هذه القضية يف احملكمة أل

لثمن وإال فالعقد هذا موضوع آخر، تشرتط عليه أن تفسخ تقو  م إن جئت  ل ثالثة أ
طل فينفسخ، إن شرطت الفسخ فسينفسخ وإن مل تشرتط فال حقك سيفوت طالب به، 

رضي ( إن )  بعتك إن جئتين بكذا أو( الثالث ما ال ينعقد معه بيع حنو )  و(  :قال
طل فأصال ما حصل بيع مل بكذا)  زيد طل أو البيع   يتم البيع الثالث ال نقول الشرط 

ختصار إذا علق إذا اشرتط شرطا علق عليه البيع يعين إذا حصل   أصال، ما هو الثالث؟ 
كذا فقد بعتك اآلن الحظوا هل حصل بيع أم تعلق البيع بشرط، تعليق البيع تعليق العقد 

طل فالعقد كله مل حيصل مثل الذي مل  على شرط فهذا ال نقول أن الشرط صحيح أو 
اإلحرام فلم يدخل يف الصالة أصال حىت نقول الصالة صحيحة أو الصالة  يكرب تكبرية
يعين تعليق القبول يعين يقول قبلت إن رضي زيد فالبيع  وكذا تعليق القبول: طلة، قال

ن إن جئتك حبقك( أن تقول بعت وتقول قبلت وجياب بقبلت،   أو يقول الراهن للمر
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تعرفون ملاذا؟ ملا يقول للراهن إذا قال  ) بيعيصح ال وإال فالرهن لك ال( يف حمله ) 
ن الذي سيكون عنده الرهن الذي عليه  ن، الراهن هو صاحب الرهن واملر الراهن للمر
الدين أي صاحب الدين فإذا قال إذا جئتك حبقك وإال فالرهن لك فما معىن هذا؟ إن 

الرهن مقابل الدين  جئتك حبقك يف يوم كذا وإال فقد بعتك الرهن هذا معناه فقد بعتك
الذي تطالبين معناه أن تعليقي للبيع على أمر مستقبل وهذا ال يصح، كيف يصري الرهن؟ 
لدين  خذ عينا رهنا يف مقابل دينك إن جاء  فكرة الرهن ليست هذه، فكرة الرهن أنك 

رواه األثرم  يغلق الرهن من صاحبه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال :وإال يباع الرهن وتسدد منه، قال
كل بيع كل بيع علق على شرط مستقبل غري إن شاء هللا  وفسره أمحد بذلك وكذا

جز غري معلق على أمر مستقبل  علق على شرط مستقبل ال يصح، البيع البد أن يكون 
ا التربك فيصح  لكن إذا قال إن شاء هللا فإن شاء هللا ال تعترب شرط مستقبل ألنه يقصد 

وغري بيع  :شرتيت منك إن شاء هللا فال مشكلة، الشيء الثاين، قالالبيع إذا قال ا
وهذه من مفردات املذهب وهي صحة بيع العربون ويف وجه ال يصح لكن  العربون

ن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن  املذهب أن بيع العربون يصح، كيف بيع العربون؟
 واملدفوع للبائع إن مل  أخذت املبيع أمتمت الثمن وإال فهو لك فيصح لفعل عمر

ل ويقول  يتم البيع واإلجارة مثله يعين ممكن أن يدفع عربون يف اإلجارة فيدفع ألف ر
ربعني ألف فإن جئتك خالل أسبوع وإال  هذا عربون للشقة اليت سأستأجرها مثال 

ل العربون مقابلها، قال عه(  :خالص، فيأخذ األلف ر أي  ) رطوش( شيئا )  وإن 
يعين أ بريء  أو من عيب كذا إن كان)  الرباءة من كل عيب جمهول( يف البيع   البائع

من أي عيب يظهر يف السيارة أو بريء من العيب الفالين يعين بريء إذا ظهر أن السيارة 
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ملبيع )  مل يربأ(  مثال مصدومة أو مقلوبة يقول هذا ال يصح البائع فإن وجد املشرتي 
بعد البيع  اخليار له ألنه إمنا يثبت والشرط الذي اشرتطه البائع ليس مبعترب ه اخليارعيبا فل

سقاطه قبله معىن هذا الكالم خيار العيب يثبت للمشرتي بعد البيع فال  فال يسقط 
يصح أن يسقطه قبل البيع ألنه أصال ال خيار يعين ال ميكن أن يقول أسقطت خيار 

تقول إن ثبت يل خيار سأسقطه هذا كالم مستقبل هذا  العيب قبل العقد فأنت تتكلم
معناه هذا التعليل الذي ذكره املصنف، هذه املسألة فيها خالف اذكروا القول الثاين عند 

نية أنه يربئ فال  قوله أو من عيب كذا إن كان مل يربأ اكتبوا عندها وعنه يربئ عند رواية 
ئ واختاره تقي الدين ابن تيمية إذاً الرواية الثانية لو مانع إال إذا علمه البائع وكتمه فال يرب 

قال أبيعك السلعة لكن أبرئ من كل عيب من اآلن ساحمين فال أحتمل أي عيب يف هذه 
السيارة هنا يقول الرواية الثانية يقول إذا كان هو فعال ال يعلم عيبا فيربئ وإن كان يعلم أن 

فإنه ال يربئ إذا كان يعرف أنه فيها عيب فليس فيها عيبا معينا وكتمه وقال هذا الكالم 
له أن يتربأ من كل عيب فينبغي أن يذكر العيب لكن إذا كان ال يعرف أن فيها عيب فله 

وإن مسى البائع العيب أو أبرأه  :ذلك لكن على العموم هذا هو خالف املذهب، قال
ن الصورة األوىل مسى   العقد برئ املشرتي بعد ن صور العيب للمشرتي قال هذه إذاً ها

السيارة فيها عيب كذا فاشرتاها املشرتي فهل له خيار العيب؟ ال ألنه دخل على بصرية، 
عه دارا(  :قال. أو أبرأه املشرتي بعد العقد برئ: الثانية ( أو حنوها مما يذرع )  أو إن 

ا عشرة أذرع فبانت أكثر دة  البيع)  صح( منها )  أو أقل( من عشرة )  على أ والز
عه على أن الدار عشرة أذرع أو مائة مرت مث ظهر أن الدار  للبائع والنقص عليه إذا 

مرت فيصح البيع لكن يطالب بقيمة العشرين مرت يعين البائع له  ١٢٠أكثر من مائة مرت 
ذا الفرق أو العكس ظهر أن الدار ليست مائة مرت بل تسعني مرت فإذا  أن يطالب 

يطالب بتنقيص الثمن لكن هنا مسألة سيذكرها املصنف وهي لو أن للمشرتي له أن 
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ا تسعني فهو يتضرر ال يريد تسعني ال  الرجل الذي اشرتى الدار مائة مرت مث اكتشف أ
أي )  وملن جهله(  :تكفيه مثال يريد مائة فله اخليار معناه له اخليار إذا كان ال يريد، قال

دة أو نقصان  فلكل منهما الفسخ ما مل يعط )  اخليار رضهوفات غ( احلال من ز
دة للمشرتي جما يف املسألة األوىل كذلك لو قال أ ال احتاج مائة وعشرة  البائع الز

أ احتاج مائة فقط أما مائة وعشرة هذه تكلفين كثري وأ حاجيت مائة فقال له أ ال أريد 
لنقص  مقابل صح ذلك وال يفسخ، خذه بكل الثمن يف الثانية أو يرضى املشرتي 

دة أو النقص جاز وال لعدم فوات الغرض جيرب  وإن تراضيا على املعاوضة عن الز
ا عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر  أحدمها على ذلك وإن كان البيع حنو صربة على أ

دة للبائع والنقص عليه  نية قال وإن كان املبيع صح البيع وال خيار والز هذه صورة 
يست دار ليست عشرة أذرع أو مائة مرت إن كان املبيع حنو صربة يعين كومة من احلبوب ل

نت أكثر  ا عشرة كيالت مثال فبانت أقل أو أكثر صح البيع وال خيار يعين  مثال على أ
ا  ا عشرة كيالت ظهر أ خذ ما يريد ويرتك الباقي اشرتى الكومة على أ كيلة   ١١فهو 

دة للبائع فيأخذ العشرة ويرت  ك الزائد وكذلك لو كانت أقل صح البيع وال خيار والز
  .والنقص عليه، مل تظهر عشرة ظهرت تسعة فيحاسبه على التسعة فقط

  ب اخليار وقبض املبيع واإلقالة
ثالثة موضوعات اخليار وسيذكر املصنف مثانية أنواع للخيار، وأحكام قبض املبيع، 

اسم مصدر اختار أي طلب خري األمرين من اإلمضاء اخليار  :قال. وأحكام اإلقالة
هذا اخليار له أسباب يعين بعد أن يتم العقد هل للبائع أو املشرتي اخليار أن والفسخ 

ميضي البيع أو يفسخ؟ نقول نعم يف حاالت، هذه احلاالت مساها املصنف أقسام اخليار، 
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ألن األحكام اليت  لسخيار ااكتبوا عنوان جانيب أقسام ( مثانية )  وهو(  :قال
لس، قال لس: سيذكرها هنا متعلقة خبيار ا بكسر الالم موضع )  األول خيار ا

لس، قال اجللوس واملراد هنا مكان التبايع (  :اآلن سيبدأ يف األحكام املتعلقة خبيار ا
لس )  يثبت حلديث ابن عمر يرفعه إذا تبايع الرجالن فكل )  يف البيع( خيار ا

خليار ماو  مل يتفرقا وكا مجيعا أو خيري أحدمها اآلخر فإن خري أحدمها  احد منهما 
إذاً هو يثبت يف البيع، وسيذكر  متفق عليه اآلخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع

لكن  :املصنف أنه يثبت يف البيع ويف كل العقود اليت فيها معاوضة وتشبه البيع، قال
يعين عقد الكتابة ال خيار جملس فيه، دعوين أصور لكم خيار  يستثىن من البيع الكتابة

لس ملا حيصل العقد بني البائع واملشرتي  لس قبل أن أتكلم يف التفصيالت، خيار ا ا
ومها يف جملس العقد يف نفس الغرفة مل خيرج أحدمها من الغرفة فلكل منهما أن يفسخ 

لس يعين انتهى العقد ويقول وقع كل هم وقعوا على العقد ودفع الثمن وأخذ خبيار ا
السلعة وشهد الشهود انتهينا والبيع مت لكنه ليس بالزم بل جائز يعين قابل للنقض وكل 

لس إذاً بعد أن انتهينا من العقد  واحد من الطرفني له حق النقض بشيء يسمى خيار ا
كان جلسا واتفقا على يعين افرض أنه جلسا البائع واملشرتي يف الغرفة يف املكتب يف أي م

البيع أشرتي منك األرض أو العمارة خبمسة مليون وكتبنا العقد ووقعنا وشهد الشهود 
لس مل ننتقل فمن حق أي واحد من  ودفعت الشيك املصدق وأخذت الصك وحنن يف ا

االثنني راعي العمارة أو املشرتي يقول يل اخليار أن افسخ شقوا العقود ومل أعد أريد أن 
ي حق كالم رجال كالم حرمي كالم أشرت  ي البيت أو البائع يقول ال أريد أن أبيع، كيف 

لس إذاً لك احلق يف هذا مادمت يف !! بصورة؟ ح يل خيار ا شرع هللا سبحانه وتعاىل أ
لس، افرض بعدما وقعنا العقود والشهود شهدوا ووقعنا واستلمنا وسلمنا وكل شيء  ا

لس انتب هوا قام أحد البائعني وقال مع السالمة وخرج من الغرفة فإذا خرج من ومازلنا يف ا



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
www.bajabir.com              

  
  
  
  
 

٦٧  

لس أصبح البيع الزما يعين ليس جبائز معناه يلزم االثنني فلم  الغرفة معناه انقطع خيار ا
لس  ميلك أحد أن يفسخ إال بسبب آخر ألننا قلنا أن اخليار أنواع فاخليار األول هو ا

لس ي لس لكن قد يفسخ فاآلن انتفى خيار ا عين ليس له احلق أن يفسخ بسبب ا
بسبب آخر قد يفسخ خبيار شرط أو خبيار عيب إذا وجد عيب وقد يفسخ خبيار غنب إذا 
ظهر غنب فقد يفسخ بشيء آخر إذا وجد اخليار اآلخر، قال هناك أشياء عند ليس فيها 

د تدفع يل كل شهر ألف خيار جملس، ما هي؟ قال الكتابة يعين السيد كتب مع عبده عق
لس  ل ملدة ثالث سنوات مثال مث تصبح حرا قال العبد موافق فلو قال قبلت ومها يف ا ر

فهل للسيد أن يقول ال أ تراجعت فهل له خيار؟ ال ليس خيار هذا معناه ألن عقد 
الكتابة الزم من طرف وجائز من طرف، الزم يف حق السيد لكن جائز يف حق العبد يعين 

ل هذه كل شهر فيقدر أن يعجز نفسه ا لعبد يقدر يقول أ ال أستطيع أن أدفع األلف ر
يعين لو أين وكلت شخص قلت  وتويل طريف العقد :أو يعجز فعال وال يدفع فيلغى، الثاين

له أريدك تبيع يل سياريت ويف نفس الوقت املشرتي وكله قال وكلتك يف شراء سيارة فالن 
يبيع وكالة عن فالن وهو نفسه سيشرتي وكالة عن فالن فهذا ال فصار هو نفسه الذي س

خيار جملس فيه إال إذا كان عنده انفصام يف الشخصية أو سببنا له يف انفصام يف 
 وشراء من يعتق عليه - ٣الشخصية فإذا قال بعت انتهينا وقال قبلت انتهى املوضوع، 

ا هذا العبد هو ولده يصبح حر حنن قلنا مسألة قبل ذلك قلنا لو أن السيد اشرتى عبد
ه يصبح حر عليه اشرتى أخاه يصبح حر عليه ألنه مبجرد  مبجرد أن يشرتيه أو اشرتى أ

ه أصبح األب حر فكيف يرتاجع؟ أو اعرتف  :فال رجوع يف العقد، الرابع! إنه اشرتى أ
لعقد قبل ألنه أقر على نفسه أن هذا حرا وليس عبد فبمجرد أن يعقد ا حبريته قبل الشراء
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لس يصبح البيع الزم ويصبح هذا حر وليس له أن يرجع يف هذا وليس له  أن يقوم من ا
لس اكتبوا عند قوله قبل الشراء ويصبح حرا، قال املصنف ( كالبيع ) و (  :خيار ا

لس ألننا اآلن ذكر  ) الصلح مبعناه اآلن سيذكر املصنف العقود اليت يدخلها خيار ا
لس ذكر أربعة مسائل، اآلن رقموا مسائل جديدة قال األشياء اليت  ال يدخلها خيار ا

يعين الصلح الذي على عوض اكتبوا عندها ما كان " ٢"، الصلح مبعناه "١"وكالبيع 
بعوض، الصلح على عوض يعترب بيع يعين اختلف مع واحد على مبلغ أو على سيارة أو 

بشيء آخر مقابل هذه السلعة اليت على أرض أو كذا مث اصطلحا على أن يعوضه 
حصلت فيها املشكلة اآلن هذا كأنه بيع فيحصل فيه خيار جملس يعين ممكن وهو جالس 

يقول اتفقنا أ سأعطيك بدل العيب الذي حصل عندك أو العقد الذي اختلفنا فيه 
لس يعين له أن  لس له خيار ا سأعطيك كذا سيارة مثال قال وافقت قبلت وهو يف ا

ينقض على العموم البيع وما كان يف معىن البيع، ما هي األشياء اليت يف معىن البيع؟ اآلن 
هذا قلنا رقم  كما لو أقر بدين أو عني مث صاحله عنه بعوض  سيذكرها قال الصلح مبعناه

ا نوع من البيع ٤ واهلبة على عوض ،٣ وقسمة الرتاضي ،٢ ما هي قسمة  أل
س مثال ميلكان أ رضا فأرادا أن يقسماها وال تنقسم هذه األرض إىل قسمني الرتاضي؟ 

متساويني معناه البد من رضى الطرفني نسميها قسمة الرتاضي فإذا كان البد من رضا 
ا بيع جديد فلو اتفقا قال أنت  الطرفني يف القسمة فكأن هذا الصلح أو هذه القسمة كأ

 الذي على الشارع الصغري مثال خذ اخلمسمائة مرت الذي على الشارع وأ أخذ ألف مرت
لس اجلواب نعم ألن هذا  لس فهل هلما خيار ا هذه صلح فصار تراضي فاتفقا يف ا

يعين لو عقدت مع املستأجر عقد إجارة  ٥ ) إجارة( كبيع أيضا )  و( : يعترب بيع، قال
لس، قال ا عقد معاوض :فلكل منهما احلق أن يفسخ يف ا )  و( أشبهت البيع  ةأل

ل حولته إىل دينار أو درهم أو دوالر أو كذا فعند  ٦ الصرف( كذا  لو صرفت فلوس ر
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لس، قال  ) دون سائر العقود( لتناول البيع هلما )  والسلم :الصراف لك خيار ا
كاملساقاة واحلوالة والوقف والرهن  :عند عقود ما فيها خيار جملس ما هي؟ قال

عرفا  مل يتفرقا اخليار ما( ومن يف معنامها ممن تقدم )  نيولكل من املتبايع( والضمان 
ما فبأن  نقول افرتاق عريف فإن كا يف مكان واسع كصحراء مكان التبايع من)  بدا

وإن كا يف دار كبرية ( يعين إذا ابتعد عنهم،  ميشي أحدمها مستدبرا لصاحبه خطوات
أو إىل  يقصد من غرفة إىل غرفة، ) ذات جمالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إىل بيت

وإن كا يف دار صغرية فإذا  يعين خيرج من الغرفة إىل الصالة أو إىل املدخل، حنو صفة
 اآلن ميثل املؤلف كيف يكون االفرتاق، صعد أحدمها السطح أو خرج منها فقد افرتقا

لعكس وإن كانت  وإن كا يف سفينة كبرية فبصعود أحدمها أعالها إن كا أسفل أو 
لس  صغرية فبخروج أحدمها منها ولو حجز بينهما حباجز ما مل يعين يف ا كحائط أو 

ما مبحل العقد ولو طالت املدة بدا نقف هنا لكن معىن الكالم . يعد تفرقا لبقائهما 
قي إىل أن  لس يوم كامل فاخليار  لس فلو بقيا يف هذا ا ختصار البد أن يفارقه يف ا

مايفرت  بدا   .قا 
لس األصل وجوده إال  لس وسيذكر املصنف اآلن أن خيار ا مازلنا يف أحكام خيار ا

إذا اتفقا على نفيه أو إسقاطه عن أحدمها وبقائه لآلخر يعين هذا االتفاق يغري األصل أما 
لس موجود ولو مل يتفقا عليه يعين ال يشرتط ملا تعقد عقد بيع أو  األصل فإن خيار ا

بت  لس لك حق  إجارة مع شخص أن تتفق معه وتقول لكن لنا خيار جملس فخيار ا
صل العقد لكن لو أردت أن تسقطه ميكن أو تنفيه واملقصود أنك تنفيه قبل العقد أو 

تسقطه بعد العقد هذا الفرق بني النفي واإلسقاط كأن تنفيه مثال تقول سنتبايع لكن 



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ٧٠  

 

أن تقول قبلت يصبح البيع الزم للطرفني فهذا نفيه أو بشرط ال خيار للمجلس فبمجرد 
لس سيطول فقلنا اتفقنا أن نسقط  لس شعر أن ا إسقاطه بعدما يتم العقد وحنن يف ا
هذا اخليار حىت يكون العقد الزم فإذا أسقطناه سقط وميكن أن يكون االتفاق على أن 

التفاق، قال املصنف رمحه هللا تعاىل  يكون ألحد خيار دون اآلخر كل ذلك ميكن 
ن تبايعا على أن ال)  ١وإن نفياه( : وغفر له ولشيخنا خيار بينهما لزم  أي اخليار 

ألن اخليار حق للعاقد )  سقط( أي اخليار بعد العقد )  ٢أو أسقطاه( مبجرد العقد 
سقاطه  أي أحد املتبايعني أو قال لصاحبه اخرت )  ٣وإن أسقطه أحدمها( فسقط 

 ألنه مل حيصل منه إسقاط خلياره خبالف صاحبه)  بقى خيار اآلخر( قط خياره و س
لس قال يعين وحترم الفرقة خشية الفسخ : اآلن انتقل إىل مسألة جديدة تتعلق خبيار ا

لس كي ال يفسخ يعين إللزام البيع يقول حيرم ذلك وطبعا  حيرم أن  يقوم وخيرج من ا
نية أنه ال حيرم ل ا"كن اكتبوا عندها ملا قال خشية الفسخ رواية  ألن مسألة " ويلزم البيع 

حيرم أو ال حيرم هي مسألة خالف لكن لو أنه قام وخرج خشية من اخليار خشية من 
ذه الفرقة أم ال؟ سيسقط اخليار،  إلغاء البيع فهل لو خرج سيلزم البيع سيسقط اخليار 

 :خليار أصبح العقد الزما هذا املعىن، قالهو حيرم عليه ها الفعل لكن لو فعله سقط ا
لزم ( ن تفرقا كما تقدم )  وإذا مضت مدته(  جبنونه ال وينقطع اخليار مبوت أحدمها

لس ما حصل انفصال  بال خالف)  البيع لس اآلن بعد العقد مات يف ا يعين هو يف ا
 :قال خيار الشرطثاين وهو هل اخليار للورثة؟ ال بل لزم البيع اآلن سينتقل إىل اخليار ال

أي يشرتط )  أن يشرتطاه(  ـمن أقسام اخليار خيار الشرط ب)  الثاين( القسم 
لو فرضنا أنه ما حصل بينهم اشرتاط مل يشرتط  ) العقد( صلب )  يف( املتعاقدان اخليار 

لس؟ اجلواب ال ،  أحدمها خيار شرط ملدة معلومة فهل يكون هناك خيار شرط مثل ا
لس سيكون موجود مع العقد ولو مل يتفق عليه أما خيار الشرط فاألصل عدمه  خيار ا



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
www.bajabir.com              

  
  
  
  
 

٧١  

لس أو الشرط  :حىت يتفق على وجوده، قال يعين االتفاق على أو بعده يف مدة خيار ا
خيار الشرط سيكون له ثالثة صور إما أن يكون يف صلب العقد بعتك السيارة بكذا إىل 

ملدة أسبوع هذا خيار شرط موجود يف العقد، الصورة الثانية آخره على أن يكون لنا اخليار 
لس قام أحد وطالب خبيار شرط ملدة أسبوع  أننا ما ذكر يف العقد لكن وحنن يف ا
لس ميكن أن يفسخ البيع فإما أن تضيف خيار  ووافق الثاين فيمكن ألنه يف خيار ا

ط يعين اتفقا على خيار شرط يف الشرط وإال سنفسخ ميكن ذلك، أو يف مدة خيار الشر 
م، قال م وهم يف خيار الشرط اتفقا على أن جيعلوه سبعة أ مدة معلومة ولو ( : ثالثة أ

يعين ليس هلا زمن معني فبعض الفقهاء  شروطهم ىلقوله ملسو هيلع هللا ىلص املسلمون عل ) طويلة
م ال تزيد، ال ولو زادت ال مشكلة لكن البد أن وال  :تكون معلومة، قال يقول ثالثة أ

ألبدان فجاء أحدمها وقال  يصح اشرتاطه بعد لزوم العقد لتفرق  وحيصل لزوم العقد 
نريد أن نضيف خيار شرط فال يستطيع ذلك إال مبوافقة الطرف الثاين يعين ال يصح 

يعين يقول لنا اخليار مدة طويلة مدة متوسطة مدة قصرية إىل  وال إىل أجل جمهول أصال،
اكتبوا  لريبح يف قرض وال يف عقد حيلة :ن أقتنع كل هذا جمهول هذا الثاين، الثالثأ

ما صورة هذا؟ هو اآلن  لريبح يف قرض فيحرم وال يصح البيع عندها ويسمى بيع الوفاء
حيتاج مبلغ من املال نقول حيتاج إىل ثالثة ماليني وعنده عمارة تسوى ثالث ماليني فلو 

الثالثة ماليني وأردها بعد سنة فال يرضى يقول يعين ستعطل  ذهب لفالن وقال أقرضين
الثالثة ماليني عندك سنة وتردها ال أريد وال أضمن أن تردها وميكن تعطلين فاتفقا حيلة 
فال بيع حقيقي وإمنا هي حيلة قال إذاً أبيعك العمارة بثالثة ماليني فتأخذها أنت سنة 

لك كأنه أقرضين ثالثة  تة العمارة لك واإلجياراوتعطيين الثالثة ماليني وخالل هذه السن
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وبعد سنة أعود وأشرتي منك العمارة بثالثة ماليني وأعطيك  تماليني وأخذ اإلجيارا
الثالثة ماليني، فهمتم الصورة أدفع الثالثة وأرجع العمارة فهذا عقد ربوي يف احلقيقة فيصر 

جرة والبيع صورة ليس حبقيقي، هذا معناه أقرضين ثالثة ماليني وربح من قرضي هذا األ
تقولون وما عالقة هذا خبيار الشرط هنا يف املثال الذي ذكرته ما أشرت إىل خيار الشرط 

فخيار الشرط أن يقول خيار الشرط لنا مدة سنة كاملة فهذا هو قصده يكون استفاد من 
طريقة ربوية املبلغ واملشرتي استفاد من العمارة يعين شغل فلوسه ومل تعطل لكن شغلها ب

اية السنة قبل أن ينتهي خيار الشرط وقال أ  ويف خالل السنة له خيار الشرط فجاء يف 
فسخت خذ الثالثة ماليني، املصنف يريد هنا أن خيار الشرط ال يصح إذا كان يف عقد 
ملبلغ  حيلة لريبح يف قرض فيصري بدل أن أقرتض وأعطيك ر وهذا ال جيوز أبيعك الدار 

ط عليك خيار الشرط ملدة سنة أو ستة أشهر أو ثالث سنوات أو سنة ونصف وأشرت 
املدة اليت حيتاجها فلي احلق يف هذه الفرتة أن أسرتد العمارة وألغي البيع يف مقابل أنك 

ا هذه الفرتة وأخذت دخلها فال جيوز، خيار الشرط هذا  استفدت أنت من العمارة أجر
د ة املنفصلة يعين لو البيع حصل على عمارة فاإلجيارات غري صحيح، املشرتي سيملك الز

دة املتصلة ال  للمشرتي، لو كان البيع حصل على قطيع شياه فالنتاج للمشرتي لكن الز
دة حصلت يف فرتة  عه قطيع فالغنم كرب أو مسن أو الغنم أو البقر فهذه ز يعين مثال لو 

أي ابتداء مدة )  وابتداؤها(  :قال. اخليار فهي ملن سيأخذها يف األخري يعين للبائع
يعين إذا كانوا اتفقوا على  إن شرط يف العقد وإال فمن حني اشرتط ) من العقد( اخليار 

ثالثة أشهر فمىت ستبدأ املهم أن نعرف مىت ستبدأ لكي نعرف مىت ستنتهي فيقول من 
يف زمن  العقد إذا كانت اشرتطت يف العقد وإال من حني اشرتطت يعين لو اشرتطاه

لس هو العقد إال  لس مثال أو يف خيار الشرط لكن لو قلنا خيار ا اخليارين زمن خيار ا
م يف الغرفة نفسها، قال أي مدة اخليار ومل يفسخ )  وإذا مضت مدته(  :إذا كانوا بقيا أ
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)  بطل( أي قطع املتعاقدان اخليار )  أو قطعاه(  - ٢هذه الصورة األوىل،  لزم البيع
اآلن سيتكلم عن مسألة خيار الشرط يدخل يف البيع، هل  م البيع كما لو مل يشرتطاهولز 

 :يدخل يف عقود أخرى؟ اجلواب نعم سيدخل يف عقود املعاوضات وهي تشبه البيع، قال
)  وما مبعناه(  ٤واهلبة ٣والقسمة)  ٢والصلح ١يف البيع( الشرط  خيار)  ويثبت( 

حصل بينهم خالف يف عني  عني أو دين مقر به عن ٥أي مبعىن البيع كالصلح بعوض
أو يف دين، هذه العني يل أو لك، أو الدين سدد أو ما سدد أو كذا فتصاحلا على عوض 

لس ولو حصل بينهم شرط  واتفقا يف حلظة معينة يف جملس معني سيكون هلما خيار ا
فيها لكن لنا خيار فلهما أيضا خيار الشرط قال أ أعطيك كذا بدل العني اليت اختلفنا 

م ميكن يدخله خيار الشرط هذا معناه، السادس ومثلنا  وقسمة الرتاضي :الشرط ثالثة أ
ا أنواع من البيع ٧وهبة الثواب هلا أول هبة الثواب مثل البيع يعين أن أهبك شيء    أل

بين فهذا يعترب بيع معاوضة لكن اهلبة اليت ليست هبة ثواب ما فيها عوض  على أن 
لس و  هبتك  ال أرجو منك شيء فها ليست معاوضة فعقود املعاوضة يدخلها خيار ا

وبناء احلائط مثال  كخياطة ثوب ) ٨ اإلجارة يف الذمة( يف )  و( وخيار الشرط، 
فيمكن أن حيصل فيه خيار شرط مثل أن أتفق مع اخلياط أن ختيط يل هذا الثوب فهذه 

ا إجارة يف الذمة ليست إجار  ة على مدة وإمنا استأجرت منه عمل معني يسمو
م فيمكن هذا يعين يف  فاستأجرت يف أن خييط يل الثوب لكن يل خيار الشرط ثالثة أ

م ميكن يل أن أفسخ هذا العقد بشرط أال يكون قد بدأ يف خياطة  خالل هذه الثالثة أ
م هذه هي اإلجارة يف الذمة، هل ميكن أن استأجر  الثوب ألنه مل يبدأ إال بعد ثالثة أ

مثال شقة أو عامل ملدة شهر وأقول يل اخليار خيار الشرط ملدة أسبوع، فيه صورة صعب 
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وفيه صورة ممكن، الصورة الصعبة إذا كانت املدة ستبدأ من العقد طبعا ال ألنه كيف أقول 
يل اخليار وأبدأ أستهلك املنفعة لكن ميكن ذلك إذا كانت مدة خيار الشرط تنتهي قبل 

تبدأ مدة العقد، أال ميكن أنك تستأجر اليوم شقة وتكتبوا العقد على أن اإلجارة تبدأ  أن
بعد شهرين ممكن هذا ففي هذه احلالة إذا كان فيه خيار شرط ينتهي قبل أن تبدأ املدة 

س وهلذا قال أما إذا كانت املدة  ٩ ) تلي العقد على مدة ال( يف إجارة )  أو(  :فال 
كسنة  :صلح ألنه فيه جزء من املدة سيستهلكها مث يقول أ بطلت، قالتلي العقد فال ي

 :يعين العقد عقد يف سنة اثنني لكن املدة تبدأ يف سنة ثالث، قال ثالث يف سنة اثنني
بداية "إذاً اكتبوا عندها كسنة ثالث إذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة ثالث

تنتهي إذا شرطه مدة قبل دخول سنة يف سنة اثنني هذا وقت العقد، والبد أن "املدة
ثالث، يف سنة اثنني كتبوا العقد وقال لنا اخليار ملدة سنة ممكن ستة أشهر ممكن أما سنة 

إذا شرط مدة تنقضي قبل  :ونصف فال ألن املدة ستبدأ يف سنة ثالث فال يصلح، قال
 فإن وليت مدة العقد كشهر من اآلن مل يصح شرط اخليار لئال دخول سنة ثالث

يؤدي إىل فوات بعض املنافع املعقود عليها أو استيفائها يف مدة اخليار وكالمها غري 
وضمان  ذكر كصرف وسلم وال يثبت خيار الشرط يف غري ماالتعليل واضح  جائز

ملاذا ال يصح خيار الشرط يف الصرف  وكفالة ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلني
لس فال ميكن أن يقول بعد ذلك أ رجعت والسلم والضمان؟ ألنه يشرتط التقابض  يف ا

الشرط وثبت له )  وإن شرطاه ألحدمها دون صاحبه صح(  :ونلغي هذا الصرف، قال
إىل الغد أو ( إن شرطاه )  و( اخليار وحده ألن احلق هلما فكيفما تراضيا به جاز 

وهلا وهلذا إذا يذكر اآلن قاعدة يعين إذا شرطاه إىل وقت معني فالعربة  صح)  الليل
أي أول الغد أو الليل ألن إىل )  وله أي اخليار يسقط( و  شرطاه إىل الليل أو الغد،

يعين  بعدها فيما قبلها وإىل الصالة يسقط بدخول وقتها النتهاء الغاية فال يدخل ما
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ملن له ( جيوز ) و (  :لو قال إىل صالة الظهر يسقط بدخول وقت صالة الظهر مث قال
إذا كان  كالطالق)  سخطه( مع )  اآلخر و( صاحبه ) الفسخ ولو مع غيبة  اخليار

اخليار يل أ فقط من طريف أو يل وله لكن أ يل أن أفسخ سواء الطرف الثاين موافق أو 
غري موافق، موجود أو غري موجود، سننتقل إىل مسألة الشيخ وهي امللك يف مدة اخليارين 

لس وخيار الشرط، قا أي خيار  ) مدة اخليارين( يف املبيع )  وامللك( : لخيار ا
لس  سواء كان اخليار هلما أو ألحدمها لقوله صلى هللا )  للمشرتي( الشرط وخيار ا

ع عبدا وله مال فما له للبائع إال أن يشرتطه املبتاع رواه مسلم  عليه وسلم من 
شرتاطه وهو عام يف كل بيع فشمل بي إذاً القاعدة األوىل ع اخليار فجعل املال للمبتاع 

أي مناء )  مناؤه( أي للمشرتي )  وله(  :امللك للمشرتي هذا احلكم األول، احلكم الثاين
هذه املسألة خالفا لإلقناع ووفاقا للمنتهى وهو  والولد، كالثمرة)  املنفصل( املبيع 

ه يف اإلقناع قول املذهب يعين هذا هو املذهب، اكتبوا هذا هو املذهب خالفا لإلقناع ألن
لو كان اشرتى عبد أو سيارة يعين فيما جيوز له  يف مدة اخليارين)  وكسبه( هي للبائع، 

التعامل به عمارة مثال مؤجرة هلا دخل يف هذه الفرتة فكسبها يف مدة اخليارين له أيضا، 
لضمان صححه  ولو فسخاه بعد ألنه مناء ملكه الداخل يف ضمانه حلديث اخلراج 

معناه أن هذه العمارة هو مؤجرها ففي فرتة اخليار دخلها للمشرتي ألنه يف  ذيالرتم
لضمان، اخلراج  املقابل لو أصاب العمارة ضرر من الذي سيتحمله؟ املشرتي فاخلراج 

وأما النماء  الذي سيأيت منها مقابل الضمان الذي سيضمنه لو حصل فيها شيء،
ألنه أصال صعب أنه  خ لتعذر انفصالهمع الفس املتصل كالسمن فإنه يتبع العني

هذا حكم مهم انتبهوا له ملا  وحيرم وال يصح تصرف أحدمها يف املبيع( : ينفصل، مث قال
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نقول أن اخليار قائم سواء كان خيار جملس أو خيار شرط يف هذه احلالة امللك للمشرتي 
س له التصرف، لكن مع ملكه هلذه العني ال ميلك التصرف فيها إال تصرف معني لكن لي

ملاذا؟ ألن هذه العني امللك فيها جائز وليس الزم وهذه العني تتعلق حبق آخر وميكن أن 
الطرف اآلخر يلغي فهو له حق اخليار فيستطيع أن يلغي هذا العقد ويعيد السلعة له 

معناه أن  املعني عوضه( ال يف )  و فلذلك قال حيرم وال يصح تصرف أحدمها يف املبيع،
ال يتصرف يف السلعة والبائع ال يتصرف يف الثمن املعني أما لو كان يف الذمة  املشرتي

فهذا موضوع آخر ال يدخله احلكم فإذاً ال يتصرف يف عوضه املعني يعين هو ممكن يكون 
اشرتى السيارة ويف مقابل السيارة دفع مثال جمموعة من الثياب أو جمموعة من الساعات 

هذا ال يتصرف يف الساعة ألنه احتمال أن البيع يلغى وكل فهذا ال يتصرف يف السيارة و 
أي يف مدة )  فيها وال يصح يف عوضه املعني: واحد يرجع ما حتت يده لآلخر، قال

لكن لو أذن له قال تصرف فيه، كيف؟ يعين يؤجرها بيعها  ) بغري إذن اآلخر( اخليارين 
إال معه كأن آجره له وال  فال يتصرف املشرتي يف املبيع بغري إذن البائعأعريها، 

ذن املشرتي أو معه  تصرف البائع يف الثمن املعني زمني معناه التصرف اخليارين إال 
ذن له، حنن نقول البائع واملشرتي كل  قلنا ال يصح يف زمن اخليار إال يف صورتني أن 

ذن الطرف الثاين مادام  اخليار واحد ال يتصرف فيما حتت يده من السلعة والثمن إال 
ذن الطرف الثاين لكن إذا أذن لك  لس أو خيار الشرط ال يتصرف إال  قائم خيار ا

الطرف الثاين معناه أسقط اخليار اكتبوا عندها ملا قال فال يصح التصرف بغري إذن البائع 
أي مع البائع ويكون هذا إمضاء للبيع مادام أذن لك أن تبيع " ب"إال معه " أ"هذا 

معه كأن آجره له يعين اآلن الشراء مثال صار على سيارة فالسيارة بيعت يتحمل هو، أو 
وقلنا الذي اشرتى السيارة ال يستطيع يتصرف فيها إال إذا أذن له أو أجر السيارة على 

وال يتصرف البائع يف : البائع فقبل معناه أذن هذا هو املراد معناه أنه أذن له، بعد ذلك
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ذن املشرتي الثمن املعني زمن اخليارين إ كأن أي مع املشرتي " ب"أو معه " أ"ال 
اآلن هو ميثل للثمن يقول لو كان الثمن معني فليس للبائع عينا أي الثمن  استأجر منه به

ذا الثمن مع  أن يتصرف يف هذا الثمن لتعلقه بسبب اخليار يقول إال إذا كان سيتصرف 
ذا الثمن فنحن قلنا يف ع السيارة ودفع ساعة مثينة  املشرتي كأن استأجر منه  املثال أنه 

بعدها استأجر من املشرتي دارا وقال له سأعطيك هذه الساعة أجرة معناه انقطاع للبيع 
فيجوز، إذاً ال جيوز التصرف إال يف تصرف معني حمدد اآلن سيذكره يقول هذا جيوز 

ذي جيوز بغري التصرف الذي سيأيت بغري إذن الطرف اآلخر، ما هو التصرف الثاين ال
ا لتجربته كركوب )  بغري جتربة املبيع(  هذا إن كان التصرف :إذن؟ قال فإن تصرف 

لينظر سريها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها مل يبطل خياره ألن ذلك هو املقصود  دابة
ا لكن ال يستهلكها وإمنا يتأكد، قال من اخليار اكتبوا هنا   كاستخدام الرقيق  :حىت جير

ا متثيل هي تشبيه أو تنظري يعين قال بغري جتربة املبيع والكا ٢ ف هذه فيها مشكلة كأ
إال عتق (  :مثل أن جيوز جتربة املبيع من غري إذن مثل استخدام الرقيق جيوز بغري إذن، قال

يقول ال يصح التصرف لكن يصح تصرفه  ملبيع زمن اخليار فينفذ مع احلرمة)  املشرتي
م يتساهلون يف مسألة عتق العبد، قالبعتق املشرتي للعبد وحن ويسقط خيار : ن قلنا أ

فقط يعين لطرف واحد  يف املبيع بشرط اخليار له)  وتصرف املشرتي( البائع حينئذ 
تصرف املشرتي واخليار له فقط ليس للبائع إذا تصرف هذه طريقة جديدة يعين اتفقا على 

تصرف فتصرفه يعترب إمضاء للبيع  أن يكون اخليار لألول فاألول له أن يتصرف وإذا
ألمة ( بنحو وقف أو بيع أو هبة أو ملس  أي زمن اخليار زمنه: فيصبح الزم، قال

وإمضاء للبيع ألنه دليل الرضى به خبالف جتربة )  فسخ خلياره( لشهوة )  مبتاعة
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هذا ال يعترب فسخ للخيار، أخذ السلعة واخليار له وحده مث جرب  املبيع واستخدامه
 :بيع فال يقال له أسقطت اخليار، أو استخدم الرقيق ال يعترب انه أسقط اخليار، قالامل

اآلن املبيع يف يد  ليس فسخا للبيع وتصرف البائع يف املبيع إذا كان اخليار له وحده
املشرتي والبائع كان املالك األول يقول لو املالك األول تصرف فيها واخليار قائم فهل 

ال هذا تصرف فضويل ليس من حقك أيها البائع تصرف يف السلعة يعترب هذا إمضاء؟ 
اليت انتقلت للمشرتي أنت لك حق واحد اخليار إما أن تفسخ أو أن متضي لكن ال 

ويبطل خيارمها مطلقا بتلف مبيع بعد : تتصرف وتصرفك ال يعين شيء هذا املعىن، قال
ه مطلقا سواء قبضه أو مل يقبضه تالف مشرتاه إ إن كان املشرتي هو الذي  قبض و

مات  ومن(  :أتلفه بعدما اشرتى بعد العقد قبلما يقبض أتلف فهو الذي يتحمل، قال
فال يورث إن مل يكن )  خياره بطل( أي من البائع أو املشرتي يف زمن اخليار )  منهما

لفسخ  طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف إذا طالب به قبل املوت طالب مثال 
رجاع السلعة ومل يتنفذ هذا الكالم ومات فالورثة هلم ذلك يقول مثل الشفعة إذا أو 

طالب الشفيع حبق الشفعة مث مات قبل التحقق، وحد القذف إذا طالب به فالورثة هلم أن 
إذا ( من أقسام اخليار خيار الغنب )  الثالث( : خيار الغنب: يطالبوا، ننتقل إىل الثالث

لعادة؟ السبب أن الشرع مل حيدد قدر  ) رج عن العادةغنب يف املبيع غبنا خي ملاذا ربطه 
لعادة هذا الذي يريد، قال ألنه مل يرد الشرع بتحديده  :معني ال يزيد عليه فربطناه 

خيار الغنب له ثالثة صور سيأيت اآلن ويذكرها  فرجع فيه إىل العرف وله ثالث صور
دة الن"١"ختصار هي تلقي الركبان  إحداها  :، قال"٣"، واملسرتسل "٢"اجش ، ز

فمن هو كل شيء جيلب  تلقوا اجللب عليه الصالة والسالم ال تلقي الركبان لقوله
خليار رواه مسلم سوقال سيده تلقاه فاشرتى منه فإذا أتى إذا خرج وتلقى الركبان  فهو 

لبضاعة فأخذ منهم البضاعة فعند ذلك ألصحاب البضا عة الذين الناس الذين قدموا 
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خليار يعين يرجعوا  م غبنوا يف الثمن فلهم أن يطالبوا  عوها إذا جاءوا السوق ووجدوا أ
خذون السلعة، قال دة الناجش( الثانية املشار إليها بقوله )  و(  :الفلوس و )  بز

أن  يريد شراء ولو بال مواطأة ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره املشرتي الذي ال
س يزيدون يف الثمن يزيد يف  السلعة من ال يريد شرائها يعين حيصل عادة يف املزادات أتوا 

وهم ال يريدون الشراء فريفعون الثمن يقول هذا إذا حصل واكتشفت أنت أيها املشرتي 
خذ الثمن يقول ولو  م توطئوا عليك فلك حق اخليار إما أن تقبل وإما أن ترد السلعة و أ

دة حصلت بدون مواطأة  يعين مل يتفق الناجش مع صاحب السلعة الذي يبيعها ومن ز
الناجش أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره املشرتي، كثري من الناس يقول دفعوا يل كذا لكن 

حد شخص يف هذه الدنيا مات قبل اليوم الذي كتبه هللا له؟ ما فيه، هل  هل مسعتم 
ل ع خر يوم؟ ما فيه، هل أحد زاد رزقه ر ل؟ ما فيه أحد  لى املكتوب له، هل نقص ر

،  ) واملسرتسل(  الثالثة ذكرها بقوله :فال داعي أن تقول دفعوا يل، قال ئعا أو مشرت
يعين ال يعرف املشاحة  وهو من جهل القيمة وال حيسن مياكس :من هو املسرتسل؟ قال

ا غنب يعين زيد يقول إذمن اسرتسل إذا اطمأن واستأنس  واملفاصلة يف البيع والشراء،
دة فاحشة يف العادة فله رد السلعة وأخذ الثمن، قال يعين يف الصور  فإذا غنب :عليه ز

،ثبت له اخليار وال أرش مع إمساك  الثالث  يعين ليس له إال الرد أو اإلمساك جما
س ال يعرفون الثمن، والغنب حمرم  وخياره على تعمد الغنب أنك تزيد يف الثمن وختدع 

ليس بشرط أن يكون بسرعة ممكن لو علم فتأخر مث طالب بعد مدة فله ذلك  اخيالرت 
بشرط أال يظهر عليه ما يدل على رضاه يعين إذا اكتشف أنه مغبون وسكت، بعض هذه 
ع  العقود يكون على الرتاخي وبعضها على الفور يعين مثل الشفعة فإذا علم أن شريكه 
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ب بسرعة أو يسقط فلو علم وقال ننتظر كم يوم حصته فالشفعة على الفور إما أن يطال
وبعدها نطالب تسقط هذا ألنه على الفور لكن خيار الغنب على الرتاخي يعين لو علم أنه 
مغبون اليوم وبعد أسبوع طالب فله ذلك بشرط أال يصدر منه يف األسبوع الرضا لكن لو 

لغنب سقط حقه يف اخليار لغنب ورضي  رقون يف نص يف الشفعة، ملاذا يف: سؤال. علم 
الشفعة حتل العقال على خالف فيه فيقولون هذه جاء فيها النص والبد أن حتل بسرعة 

ب التعليل أنه يف مسألة البيع ومسألة الشفعة بيعت احلصة  وقد يكون أيضا من 
لشخص آخر فال ينتظر إذا علم يطالب وإال خالص لكن اآلن حنن يف هذه املسألة 

قي مس ألة انتبهوا هلذه املسألة الغنب حىت ال تصري مشكلة لكن املشكلة يف سننتهي 
الفهم سأذكر أ مسألة يقول ال خيار غنب لذي خربة يف السعر وال ملستعجل غنب 

ىن مل يغنب لتفريطه، وعند مسألة ال خالبة وهي من كشاف القناع،  الستعجاله لو 
فله اخليار إذا غنب ولو غبنا يسريا ألن مسألة  من قال عند العقد ال خالبة: املسألة الثانية

شرتاط أو بعدم اشرتاط اآلن أليس  ا إذا كان الغنب حاصل ملن غنب  ال خالبة ما فائد
الغنب مبيح خليار الغنب، ما فائدة أنه ال خالبة، إذا غبنت بدون اشرتاط فليس يل خيار 

معناه يل احلق يف خيار الغنب ولو  الغنب إال عند الغنب الفاحش وأما إذا قلت ال خالبة ف
  .كان غبين يسريا

( من أقسام اخليار )  الرابع(  :القسم الرابع من أقسام اخليار وهو خيار التدليس، قال
يعين لو حصل من الدلسة وهي الظلمة فيثبت مبا يزيد به الثمن )  التدليس خيار

لتدليس، مثل ماذا؟ تدليس يزيد به الثمن ولو حصل من غري قصد فهذا يبيح خيار ا
ختصار التدليس ما هو؟ املقصود إخفاء العيوب وإظهار حسن السلعة أحيا  املقصود 
عيب خيفى وأحيا ال يكون عيب خيفى ولكن إظهار السلعة ألنه لو كان عيب أخفيناه 

فسيكون له خيار العيب لكن أحيا ال يكون عيب لكن إظهار السلعة بصورة أفضل من 
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كتسويد شعر (  :ا هو التدليس، حتسني يف صورة السلعة، مثل ماذا؟ قالالواقع فهذ
ا صغرية وليست متقدمة قليل يف  اجلارية هذا مثال اجلارية سود شعرها حىت يبيعها أمة أ

جتعيده يعين جيعلونه خشن وليس بناعم، عجيب اليوم لو فيه )  وجتعيده :السن، قال
عم أحسن، قال م  جعدا وهو ضد السبط أي جعله :جارية شعرها  أي الناعم أل

عندهم اعتقاد أن اليت شعرها جعد هذه أقوى على العمل من اليت شعرها سبط هكذا 
كل هذه أمثلة والرحى هي اليت تطحن احلبوب وطبا   ) ومجع ماء الرحى(  :يرون، قال

ع حنن ال نعرف الرحى ومل نستعملها لكن استعملت قبلنا فكان عنده ماء الرحى أي مج
م  ملاء فيمكن أن حيصل فيها تدليس جيمع ماء الرحى أل ماء الرحى والرحى اليت تدور 

مثال مث يطلق املاء على الرحى فتدور بسرعة فيأيت أمام املشرتي فينظر املشرتي ويراها تدور 
قل ماء وال يدري أن  ذه السرعة  ا هكذا هو عملها دائما يعين تعمل  بسرعة ويظن أ

للبيع )  وإرساله عند عرضها( أي املاء الذي تدور به الرحى  :ه تدليس، قالاألمر في
ألنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حني ذلك فيظن املشرتي أن ذلك 

ا فيزيد يف الثمن فإذا تبني له التدليس ثبت له اخليار ولو دلس بشيء ال يزيد  عاد
وكذا تصرية اللنب يف  :إىل مسألة املصراة، قالالثمن ليس له خيار التدليس، اآلن سينتقل 

يمة األنعام تصروا اإلبل  حلديث أىب هريرة يرفعه الوهي اإلبل والبقر والغنم  ضرع 
والغنم فمن ابتاعها فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها 

يمة األنعام سواء  تصرية اللنب يعين حبس اللنب يف ضرع  يهلوصاعا من متر متفق ع
قة أو كانت بقرة أو كانت شاة وحبس اللنب تدليس ألنك عندما ترى الشاة  كانت 

م مل حتلب فهذا تدليس فإذا أخذها  ا حلوب والواقع أن هلا ثالثة أ ضرعها مليء فتظن أ
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ين يوم انه ما فيه لنب وانه ليس كما رأى فله  مث اكتشف طبعا بعدما حيلبها سيكتشف 
التدليس لكن مسألة املصراة هلا حكم جاء يف احلديث قال فمن ابتاعها يعين  خيار

اشرتاها هو خبري النظرين إن شاء أمسك وإن شاء ردها وأخذ قيمتها وهو شرب اللنب قال 
ردها وصاعا من متر يعين يرد صاع من متر مقابل اللنب الذي شربه هذه مسألة فيها نص 

ا مصراة  ر التدليس على الرتاخيوخيا :وال حتتمل االجتهاد، قال يعين إذا علم أ
س لكن ال يرضى، م منذ  وسكت عنها أسبوع مث طالب فال  إال املصراة فيخري ثالثة أ

بني إمساك بال أرش ورد مع صاع متر سليم إن حلبها فإن ملاذا؟ ألنه يف احلديث  علم
املصراة مل يتصرف يف اللنب افرض انه ملا حلب  عدم التمر فقيمته ويقبل رد اللنب حباله

واللنب مل يتغري فريده وإذا رد اللنب حباله كفاية ألن صاع التمر هو مقابل اللنب فلو أنه رد 
ب أوىل   . يكون مقبول، ننتقل إىل ما بعدهاللنب نفسه فمن 

( أي العيب )  وهو(  وما مبعناه)  خيار العيب( من أقسام اخليار )  اخلامس( : قال  
لعيب الذي يوجب أو يعطي حق اخليار الذي ينقص  عادة)  بيعقيمة امل هذا املقصود 

قيمة املبيع أما إذا وجد يف السلعة عيب لكن ال خيتلف سعرها هذه السيارة املستعملة 
ا خدوش يف املقاعد وهذه العيوب اليت رآها  قيمتها عشرين ألف وبعدها اكتشف أن 

فما عده التجار يف عرفهم منقصا أنيط  :يار، قالبسيطة ال تغري السعر إذاً ليس له اخل
هل الصنعة،  احلكم به وما ال فال على مجيع حاالته يف )  كمرضه( والعيب إذاً العربة 

ت اآلن انتبهوا سيمثل للعيوب فقال من العيوب املرض يف كل حيوان فأي  مجيع احليوا
كإصبع )  وفقد عضوا( أمة، مرض يعترب عيب سواء كان يف احليوان أو كان يف عبد أو 

ين،  وسن(  ماهذا مثال  د دة العضو عيب ألنه تشويه،  أو ز دة السن أو ز وز ز
أما قبل عشرة هذا صغري مرفوع عنه القلم أصال  إذا بلغ عشرا من عبد أو أمة)  الرقيق

ع العبد اكتشف أن العبد هذا يزين أو ) وسرقته( : فال يعترب عيب، قال  عيب، 
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قه( هذا عيب،  وشربه مسكرااكتشف والعياذ  أنه يسرق،  أي هروبه هذا العبد  وإ
ما  يعمل بيمينه عملها املعتاد وكونه أعسر الهذا عيب،  ) وبوله يف الفراشيهرب، 

، عبيد له عز وجل، قال يف املغين  بكم، حنن كلنا عيوب لكن لسنا بعبيد واحلمد 
صود؟ يقصد يقول إذا كانت اليسار تعمل عمل اليمني يعين والعسر ليس بعيب، ما املق

لعمل املطلوب من اليمىن فهذا ليس بعيب، قال يف املغين والعسر ليس بعيب، ذكر   تقوم 
ختصار ألخرى،  حدى يديه يقوم مقام عمله   :كالم مث قال ألنه ليس بنقص وعمله 

ألخرى، ونفس ال حدى يديه يقوم مقام عمله  كالم قاله يف الشرح الكبري يعين وعمله 
يرى أن العسر ليس بعيب وهو يقصد أنه ال يعمل بيمينه عملها املعتاد لكن لو كان 

الثنني هذا ليس بعيب، يعين هذه الدابة  وعدم ختان ذكر كبري وعثرة مركوب يعمل 
هو و  وخبر يعين استعصائه يستعصي على قائده، وحرنه وحنوهاليت اشرتاها دائما تعثر، 

وهو  وطرش وهو فقد الكالم، وحول وخرستغري رائحة الفم وهو مرض يف املعدة يعاجل، 
وعموما هذه أمثلة يعين لو  وقرع وهو شيء كالسمسم يف الوجه، وكلف فقد السمع،

ا حامل يعين هذا  ومحل أمةقلت واحد مثال مليء فقد يكون عيب،  اكتشفوا األمة أ
وطول مدة نقل  مثال غري حامل يريدها للخدمة، حبسب العرف يف عرفهم عيب يريدها

ث وأشياء   يعين اشرتى الدار مث اكتشف أن الدار  مبيعة عرفا ما يف دار هذه فيها أ
ا ينزهلا اجلندوبضاعة حىت تنقل حتتاج وقت طويل فهذا عيب كذلك  اجلند مسعتها  وكو

م يغلب عليهم الظلم وال خير  م يرون أ جون منها إال مبشقة فهذا سيئة عند الفقهاء أل
يعتمد على الواقع إذا كنت أنت يف زمن وبلد يتسلط اجلند على دارك ومل خيرجوا منها 

وهذا موجود يف بعض البالد والعياذ  وإذا كان خبالف ذلك فليست بعيب يعين تؤجر 
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س مواطنني أشد م ن عمارتك للشرطة مثال فإذا كان ميكن إخراجهم فلم يصري عيب ويف 
اجلند ال خيرج إال خبروج الروح يعين أقصد هذه القضا ال تعترب تعبدية أنه جند معناه أنه 

عيب ال بل يعتمد حبسب الواقع فاملصنف ميثل بزمنه يف زمنه أن اجلند صعب ضبطهم 
م لو سكنوا مكان ال خيرجون وصعب إخراجهم وعندهم قوة وال تستطيع عليهم فإن   وأ

لنظام كنت يف حال كهذا احل مكانك أن خترجهم  ال لكن لو كنت يف حال آخر 
والقانون وأنت يف مكان يطبق فيه النظام فال يعترب عيب، هذه املسائل ال تعترب عيوب، 

ت يسرية مبصحف وحنوه ال: اآلن هو مثل للعيوب وسيمثل لغري العيوب ال  سقوط آ
ليد فقد حي صل من الناس خطا يعترب عيب وهو يتكلم عن املصاحف اليت تكتب 

ت،  ال يعترب عيب ألن هذا عارض يف  وال محى وال صداع يسريينفيسقط بعض اآل
وال العبد أو األمة أن يكون عندها محى أو صداع يسري فهذا ال يعترب عيب وليس مبرض، 

فإذا علم املشرتي ( يعين ليس عيب،  وال معرفة غناء ثيوبة أو كفر أو عدم حيض
إن شاء ألن املتبايعني تراضيا على هذا اخليار األول،  ) رشه مسكهالعيب بعد العقد أ

أن العوض يف مقابلة املبيع فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن ومع العيب فات جزء 
قسط ما ( أي األرش  ) وهو( : ما هو األرش؟ عرفه فقال من املبيع فله الرجوع ببدله

لعيب خيري إما أن ميسك السلعة كيف أرش العيب؟   ) الصحة والعيب بني قيمة إذا علم 
رشها يعين بقيمة العيب، كيف قيمة العيب؟ يعين اشرتى السيارة مثال بعشرين ألف مث 
ها معيبة تساوي  وجد فيها عيب فماذا نفعل يف هذه احلالة؟ هل نقومها معيبة؟ وجد

ثال ماذا نفعل؟ قال يعين يف مثل هذا امل ١٥فماذا نفعل يف هذه احلالة نقول له رجع  ١٥
وهو قسط ما بني قيمة الصحة والعيب اكتبوا القيمة ما تساويه السلعة يف السوق والثمن 

فيقوم املبيع صحيحا مث معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من : ما دفع يف السلعة، قال
قومناها صحيحة بدون هذا  ١٥يعين يف املثال الذي ذكرته حنن قلنا قومناها معيبة  الثمن
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عيب، هو اشرتاها بعشرين، عشرين هو الثمن، قد يكون الثمن هو القيمة وقد ال يكون ال
ين أن الثمن عشرين لكن القيمة ملا رأينا هذه السيارة بدون  ليس بشرط، نفرتض افرتاض 

ها مثال  لعيب  ٣٠هذا العيب وجد عها بعشرين و وتساوي  ١٥فصار الفرق  ١٥وهو 
مثال أسهل من هذا، قال . فيصري مطلوب أنه خيفض% ٥٠ف نسبتها إىل الثالثني النص

كم الفرق يعين أرش العيب كم يساوي   فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية: املصنف
% ٢٠فمطلوب أنه ينقص من الثمن % ٢٠دعو نتكلم بنسبة مئوية، كم؟ مخس يعين 

إن أفضى أخذ رجع خبمس الثمن قليال كان أو كثريا و  :هذا هو قيمة العيب، قال
بزنته  معيبة كشراء حلي فضة :أحيا أخذ األرش يوصلنا يف الر مثل األرش إىل ر

يعين لو كان هو  للبائع املدفوع)  أو رده وأخذ الثمن(  دراهم أمسك جما إن شاء
اشرتى حلي فضة فيها عيب اشرتى مائة جرام فضة مبائة جرام دراهم هذا بشرط التقابض 

خذ  والتماثل، وجد خذ أرش ال ميكن ال يستطيع أن  أن الفضة فيها عيب فال جيوز أن 
ع الفضة بفضة ومعها شيء آخر يعين مد عجوة  فرق ألنه لو أخذ شيئا مقابله صار 
خذ الثمن كامل وإما أن  بدرهم يف هذه احلالة إذاً ميتنع عن أخذ األرش فإما أن يرد و

لعيب، قال رتي من الثمن أو وهب له مث فسخ البيع لعيب وكذا لو أبرأ املش :يرضى 
لثمن علي البائع لو أبرأ املشرتي من الثمن مث وجد عيب فماذا يفعل  أو غريه رجع 

خذ مقابل الثمن، لو أبرأه من الثمن مث وجد عيب فهو يستحق  ورجع السلعة فما احلل؟ 
تها الذي دفعها هو أو اآلن السلعة صارت له فإذا رجع السلعة املعيبة فهو يستحق قيم

ئع  دفعها عنه غريه أو أن البائع أبرأه منها، اكتبوا عندها وعنه ال رد وال أرش ملشرت وهبه 
مثنا أو أبرأه منه يعين الرواية الثانية أنه ليس له أرش ملشرت وهبه الثمن أو أبرأه من الثمن، 
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أو حدث له أن يرده،  هذا ليس وإن علم املشرتي قبل العقد بعيب املبيع :قال املصنف
ملاذا؟ اكتبوا عندها  العيب بعد العقد فال خيار له إال يف مكيل وحنوه تعيب قبل قبضه

 :ألنه قبل القبض من ضمان البائع فله اخليار، تعيب قبل أن يقبضه فهذا على البائع، قال
و أو مل يعلم عيبه حىت صبغ الثوب أ)  أو عتق العبد( املعيب )  وإن تلف املبيع( 

عه أو بعضه  وعدم وجود الرضا  لتعذر الرد)  تعني األرش( نسج أو وهب املبيع أو 
قصا فال نقدر نقول له رجع مادام عتق العبد أو املبيع أصال تلف أو الثوب الذي  به 

عها تعني األرش، لو أن املبيع تلف أو  اشرتاه تغريت صفته صبغه أو وهب السلعة أو 
خذ الثمن وإما أن يقبلها علم العيب وقد تصرف امل شرتي يف السلعة فإما أن يردها و

خذ أرشها، وهي تلفت فال رد فتعذر الرد وبقي أخذ األرش، فله األرش فقط، انتبهوا  و
ن : للمسألة القادمة فهذه قاعدة خمتلفة، وهي مبنية على ما سبق، قال وإن دلس البائع 

ذهب أي العبد  أو أبقرجع بكل الثمن،  علم العيب وكتمه عن املشرتي فمات املبيع
عه  أخذه للمشرتي ما أي البائع البائع ألنه غره ورد على أي املشرتي يعين هو لو 

عه وظهر عيب مل يعلمه أما إذا علمه وكتمه فإنه له  شيئا مث ظهر فيه عيب فهذا غري إذا 
وإن ( : رش فقط، قالإما أن يرد السلعة وتلفت السلعة يدفع كامل قيمة السلعة وليس األ

هذا سيكون أنواع هو نوعان يف احلقيقة لكن ستنبين  مل يعلم عيبه بدون كسره اشرتى ما
كجوز هند وبيض  :عليه ثالثة صور إذا اشرتى ما مل عيبه بدون كسره النوع األول قال

هذا إذا كسر يستفاد منه مرتني يستفاد من البيض الذي يف الداخل ويستفاد من  نعام
نفسه ممكن يصري أوعية آنية فهذا نوع، النوع الثاين هو بيض الدجاج ال يستفاد  القشر

منه إذا كسر ال يستفاد منه إال مرة واحدة وهو الطعام فقط أما القشر ال فائدة له، 
فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش   :سيتكلم عن األول فقال

مثنه ألن عقد البيع يقتضي السالمة ويتعني  الذي تبقى له معه قيمة وأخذ) كسره 
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عم مثال كسره فوجده فاسدا فأراد  تبقى معه قيمة أرش مع كسر ال اآلن لو كان بيض 
أن ميسكه فيأخذ أرش النقص وإن رده رد أرش كسره ألنه ملا كسره قد يكون أحدث فيه 

خذ الثمن كامل ويرجع البيض فالبيض الفاسد ال قيمة له والق شر اخلارجي إذا  نقص و
كان أحدث فيه نقص فيدفع ما أحدثه من نقص، لو أنه كسر بيض النعام فوجده يف 

لقشر بل كسره كسرا أتلف القشر فهنا  الداخل فاسد لكن ما كسره كسرا يستفاد 
سيأخذ قيمة البيض كاملة ويدفع األرش كامل يتحمل قيمة القشر ألنه كسره على وجه ال 

( املبيع )  وإن كان( ف إذا كسره على وجه تبقى له معه قيمة، يبقى معه انتفاع خبال
أل تبينا فساد العقد من )  رجع بكل الثمن( فكسره فوجده فاسدا )  كبيض دجاج

ئعه لعدم الفائدة فيه  أصله لكونه وقع على ماال نفع فيه وليس عليه رد فاسد إىل 
)  وخيار عيب مرتاخ(  :لبعد ذلك ذهب ملسألة أخرى هل خيار العيب مرتاخي؟ قا

لتأخري  كتصرف فيه )  مل يوجد دليل الرضى ما( ألنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل 
يعين حنن نقول دائما أن  جارة أو إعارة أو حنومها عاملا بعيبه واستعماله لغري جتربة

ارة خيار العيب مرتاخ إال عند الرضا فإذا رضي سقط اخليار، فإذا أجره معناه راض أو إع
)  وال يفتقر( أو حنو ذلك وهو عامل بعيبه واستعماله لغري جتربة كل هذا دليل رضا، 

 ) حضور صاحبه وال رضا وال أي ال يفتقر إىل حكم قاضي، إىل حكم( الفسخ للعيب 
وملشرت مع مثل الذي يطلق الزوجة ال حيتاج إىل رضاها أو غري ذلك، أي البائع كالطالق 

أو بشرط خيار نني اشرتوا شيئا واحدا شراكة بينهم فوجدوه معيبا أث معيبا أي شركة غريه
لعيب  الفسخ يف نصيبه ولو رضي اآلخر لعيب، أثنني اشرتوا سيارة أ غري موافق 

والثاين موافق فهو يرضى بكيفه أما أ يف حقي النصف أريد الفسخ فأفسخ وتصبح 
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عها، السيارة بني شريكي والبائع نصفها لشريكي الذي رض واملبيع ي والنصف الثاين ملن 
لو فسخ البيع والسلعة مازالت عنده مل يردها فهي أمانة إىل أن  بعد فسخ أمانة بيد مشرت

يردها، سننتقل إىل مسألة اخلالف إذا حصل خالف بني البائع واملشرتي يف العيب عند 
عند ( معيب أي البائع واملشرتي يف )  وإن اختلفا( : من حدث؟ أو حنو ذلك، قال

ألنه فيه حاالت ال احتمال فيها يعين لو اختلفا يف  مع االحتمال)  من حدث العيب
ا حصلت عند البائع أو املشرتي؟ ال، أو جرح  عيب مثل أصبع زائد هل هذه حتتمل أ

ساعة معناه عند املشرتي لو كان مشرتيه من  ٢٤طري واضح أن هذا اجلرح مل متضي عليه 
م فال  يت ويقول هذا اجلرح من قبل الشراء إذاً نتكلم عن ما كان فيه احتمال، ثالثة أ

إن مل خيرج عن يده وعنه قول البائع وفاقا للجمهور  "١") فقول مشرت مع ميينه( : قال
ألن األصل عدم القبض يف اجلزء الفائت فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه 

( : هذه املسألة األوىل، املسألة الثانية حدث عنده ويرده اشرتاه وبه العيب أو أنه ما
حيتمل  كاألصبع الزائدة واجلرح الطري الذي ال   "٢") وإن مل حيتمل إال قول أحدمها

(  يف املثال األول والبائع يف املثال الثاين)  قبل قول املشرتي( أن يكون قبل العقد 
ن املبيع املعيب ليس أ" ٣"بيمينه  ويقبل قول البائع، لعدم احلاجة إليه)  ميني بال

لسلعة وهنا املسألة  املردود ع السلعة واملشرتي جاء وقال فيها عيب مث أتى  يعين البائع 
لعيب مث جاءه املشرتي بسلعة فيها عيب فقال  يف البائع إذا أنكر العيب والفسخ ومل يقر 

ئ ع بيمينه أن املبيع البائع ال ليست هذه هي السلعة اليت بعتها هذا معىن قوله ويقبل قول 
لعيب مث  املعيب ليس املردود اكتبوا هذا إذا أنكر البائع العيب والفسخ أما إذا كان مقر 

لعيب فالقول للمشرتي،  لسلعة املعيبة قال ال فيقبل قول مشرت، اكتبوا فإن أقر  ه  أ
بت يف بيمينه وقول قابض :الصورة الرابعة ،خيار شرط فقول مشرت مدة إال يف :قال  

املقصود هنا إذا قلنا إذا ثبت  يف ذمة من مثن وقرض وسلم وحنوه إن مل خيرج عن يده
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على عمر لزيد صاع فبعدما قبضه زيد يعين دفع عمر لزيد الصاع رده بعيب وجده فيه 
وأنكر عمر أن هذا الصاع املردود هو الصاع الذي دفعته فالقول قول القابض وهو زيد، 

ده لكن لو خرج عن يد زيد يعين زيد أخذ الصاع وبعدها تركه عند قال إن مل خيرج عن ي
س وبعدها عند أحد غريهم مث بعد ذلك قال ال هذا معيب فإذا خرج من يده فليس له 

وقول  :أن يقول ليس هذا فيمكن أن يكون حدث العيب يف يد غريه، الصورة األخرية
بعيب أنه ليس هو املردود، أليس  يعين إن رد عليه يف عيب مثن معني بعقد بيمينه مشرت

املشرتي هو الذي دفع عني الثمن والثمن كان معني مث بعد ذلك رده عليه وقالوا له أن 
هذا الثمن املعني فيه عيب فقال هلم ال هذا ليس الثمن الذي دفعته، اكتبوا ردت عليه 

 يف الصياغة فقط،الثمن املعني غري املردود املعيب، املشكلة تكون أحيا  بعيب فادعى أن
ئعه الحتمال أن يكون البائع  ومن اشرتى متاعا فوجده خريا مما اشرتى فعليه رده إىل 

ذا   .   ال يعلم 
خيار ( من أقسام اخليار )  السادس(  :القسم السادس من أقسام اخليار، قال املصنف

ن يعين لو أن البائع مما أخربه به )  أقل أو أكثر( الثمن )  يف البيع بتخيري الثمن مىت 
لثمن أي برأس املال على وجه غري صحيح فإن هذا يعطي احلق للمشرتي يف  أخرب 

اخليار يف إمضاء البيع أو عدم إمضائه طبعا على تفصيل سيأيت أنه أحيا له اخليار أحيا 
لثمن كو  نه ليس له اخليار بل له شيء آخر، على العموم إذاً هذا اخليار هو سببه اإلخبار 

لثمن، مثاله كأن يقول مثال البائع يقول أبيعك هذه السلعة برأس ماهلا مث أخرب : أخرب 
ل إذاً هنا حدث إخبار  ل واكتشفنا يف الواقع أن رأس املال تسعني ر أن رأس ماهلا مائة ر
برأس املال على غري وجه صحيح يعين إخبار كاذب فيقول املصنف أن هذا سيعطي طبعا 



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ٩٠  

 

ل أو يف بعض الصو  ها برأس ماهلا مع ربح عشرة ر ربح % ١٠ر أو قال له مثال أبيعك إ
ل مث اتضح  ها خبسارة عشرة ر مث ظهر أنه أخرب خبالف الواقع هذا هو أو قال أبيعك إ

لثمن خبالف  عها برأس ماهلا بدون خسارة كل هذا إخبار  ل يعين  أنه مل خيسر عشرة ر
لس مث الشرط مث الغنب مث الواقع فهذا يعطي حق اخليار  وقبل ذلك مر معنا خيار ا

لثمن، قال املصنف ن أقل أو أكثر أما أقل فال :التدليس مث العيب مث اآلن اإلخبار  مىت 
ن أكثر؟ قال ن أقل يعين أقل من الواقع : مشكلة أما أكثر فعليه إشكال، كيف  مىت 

ل  ل إذاً أخربين برأس املال وقال رأس املال مبائة ر مث ظهر أنه كاذب ورأس املال تسعني ر
عه بدون إخبار برأس املال يعين قال بكم هذه  ظهر أن رأس املال أقل اآلن هو لو 

ربعني  ئعها اشرتاها بتسعني بستني خبمسني  ل اتضح بعد ذلك أن  السلعة قال مبائة ر
ها برأس ماهلا وال قال أبي ها برأس ماهلا مع ربح فال مشكلة ألنه ما قال أبيعك إ عك إ
ها برأس ماهلا مع خسارة  ، إذا ما أخرب برأس املال %١٠عشرة يف املائة وال قال أبيعك إ

وقال أ أبيعك بتسعني بكم اشرتيتها هذا ال يعنيك الكالم هنا فيما لو أخرب برأس املال 
دة أو مع نقصان أو قال أدخل ك شريكا معي يف وقال سأبيعها برأس املال فقط أو مع ز

ل مث قال أشركك معي يف هذه  هذه السلعة يف رأس ماهلا يعين اشرتى السلعة مبائة ر
ل فاتضح أن السلعة مل يشرتيها مبائة وإمنا  السلعة املفروض يدخل شريك خبمسني ر

لثمن ما حكمه؟ سيأيت، قال ب التخبري  ن : اشرتاها بثمانني هذا كله يدخل يف  مىت 
كثر، كلمة أكثر ليست يف املقنع وال يف اإلقناع وال يف املنتهى فبعضهم يقول هي أقل أو أ

سبق قلم يعين هذه الكلمة األوىل حذفها وبعضهم يصورها بتصوير فيه شيء من التكلف 
ا  يعين من التصوير املمكن أن نصوغ هذه العبارة فيقال أكثر أي إذا ادعى البائع غلطا وأ

عه كأن يق ا مبائتني، على العموم هذه العبارة فيها إشكال، كثر مما  ول مبائة مث يدعي أ
إما أن يبيعه برأس املال هذه تسمى  يف أنواعه األربعة)  ويثبت( مما أخربه به أقل : قال
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التولية، وإما أن يبيعها بربح حمدد هذه تسمى مراحبة وإما أن يبيعها خبسارة معينة حمددة 
ل أو يعين أبيعها برأس املال  أو أكثر أو أقل فهذه تسمى % ١٠مع خسارة عشرة ر

مواضعة وإما ال يبيعه برأس املال ولكن يدخله شريكا معه يقول أنت شريك معي يعين 
أدخلك معي شريكا برأس ماهلا أو برأس ماهلا مع ربح كذا أو برأس ماهلا مع خسارة كذا 

وهو بيع برأس )  التولية يف( : قال، "١"إذاً هي تدخل يف أربعة أنواع األول يف التولية 
عه بعض السلعة  وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن)  الشركة( يف )  و( املال  يعين 

ليس كلها لكن برأس املال أما لو كان ما أخرب برأس املال يعين قال ما رأيك تدخل معي 
ل وما لك شغل بكم اشرتيتها، تدخل معي مبلي ل شريك يف هذه األرض مبليون ر ون ر

قل فال مشكلة لكن املشكلة لو قال ما رأيك  قال نعم ودخل اكتشف أنه مشرتيها 
ذا الشرط وإال فإن هذا يعطي الطرف  تدخل معي شريك مثلما اشرتيتها فينبغي أن يلتزم 

 :، قال%١٠اآلخر حق أو قال أدخل معي شريك يف هذه األرض برأس ماهلا مع ربح 
وهي بيعه بثمنه وربح معلوم وإن )  املراحبة( يف )  و (وأشركتك ينصرف إىل نصفه 

س قال على أن أربح يف كل عشرة درمها كره  هذا اللفظ مكروه وليس كراهة البيع فال 
ا توحي أو تشبه  لكن لو قال على أن أربح يف كل عشرة درهم فظاهر العبارة مكروه أل

ل دفعته أريدها على العموم هو مكروه من  ١١ترجعه  معاملة املرابني كأنه يقول يف كل ر
وهي بيعه برأس  وهي اخلسارة، ) املواضعة( يف ) و ( حيث اللفظ لكن العقد صحيح، 

أو % ١٠كأن يقول أبيعك هذه السلعة برأس ماهلا مع خسارة   ماله وخسران معلوم
 املشرتيمن معرفه ( أي الصور األربعة )  والبد يف مجيعها(  عشرة آالف أو غري ذلك،

البد أن نعرف رأس املال حىت  ألن ذلك شرط لصحة البيع)  رأس املال( والبائع ) 
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نعرف أن هذا البيع صحيح، الثمن الذي دفع فعال صحيح مطابق لالتفاق والعقد مطابق 
: اآلن املصنف رمحه هللا قال مل يصحأي معرفة رأس املال  فإن فات :للواقع أم ال، قال

لقليل ملا قال خيا ر يف البيع يف أول الباب قال خيار يف البيع بتخبري الثمن هذا ويثبت 
خيار ويثبت يعين له اخليار أن ميضي البيع أو يرده هذا الذي قاله املصنف هو خالف 

املذهب ليس هذا املذهب، املذهب يف هذه الصور غري ذلك وهلذا اآلن سيذكر املذهب، 
وما ذكره  :آخر ليس هو املذهب قالالشارح سيبني املذهب، املاتن ذكر رأي آخر قول 

لكن ليست هي الرواية من ثبوت اخليار يف الصور األربع تبع فيه املقنع وهو رواية 
ن رأس املال أقل حط الزائد املعتمدة يف املذهب، يف املسائل األربعة  واملذهب أنه مىت 

خذ الفرق ألنه ملا قال  أبيعك برأس املال  واكتب عنوان جانيب املذهب عدم اخليار يعين 
ا تسعني إذاً للمشرتي أن يسرتد عشرة، ل اكتشفنا أ  وحيط قسطه كم رأس املال؟ مائة ر

ئع غلطا  أي نسبته يف مراحبة وينقصه يف مواضعة وال خيار للمشرتي وال تقبل دعوى 
ى ال يقبل ذلك إال ببينة يعين بشهود، اآلن سينتقل إىل مسائل أخر  يف رأس املال بال بينة

)  وإن اشرتى(  :سيذكر اآلن أربعة صور انتبهوا هلا فلها حكم مستقل، ما هي؟ قال
ع )  شهادته له ممن ال تقبل( اشرتى )  أو بثمن مؤجل( السلعة  كالمنا كله فيمن 

لثمن خالص أ أبيعك هذه  لثمن فلو ترك اإلخبار  مع ذكر رأس املال مع اإلخبار 
ل أ اشرت  يتها مؤجلة، غري مؤجلة هذا ال يعنيك لكن ملا أقول أبيعك هذه السلعة مبائة ر

ل، حنن قلنا يف الصور األوىل أنه إذا اتضح  السلعة كما اشرتيتها، بكم اشرتيتها؟ مبائة ر
خذ الفرق، ال اآلن اتضح أنه ما فيه فرق، اتضح أنه فعال  قل فمعناه أنه  أنه اشرتاها 

ل لكنه اشرتاها بثمن م ؤجل وأنتم تعلمون الذي يشرتي بثمن مؤجل فقد يزيد مبائة ر
البائع بسبب التأجيل يعين هي بتسعني لكن ملا اشرتاها مؤجلة اشرتاها مبائة فال يقول أ 

س لكن البد أن خيربين مع  ها برأس املال وبعدها يقول رأس املال مبائة فال  أبيعك إ
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أظن أن هذا هو سعرها يف السوق فالبد ذلك لكنين اشرتيتها بثمن مؤجل فال اخندع أ و 
أن يبني يقول هي سعرها مبائة ألين اشرتيتها بثمن مؤجل فيصري هذا يدخل على بصرية 
إما أن يشرتيها وإال ال تقول له كما اشرتيتها ألنك ختدعه اآلن وهذا حيصل كثري يقول 

ف وهذا ألنه أعطيك السيارة كما اشرتيتها، بكم؟ بتسعني ألف وهي ال تسوى تسعني أل
ألقساط وملا سدد األقساط وانتهى أو قبل أن يسدد أو أو يت يبيعها ويقول  .. أخذها  و

ا مؤجلة قال بثمن ( السلعة )  وإن اشرتى(  :كما اشرتيتها إذاً البد أن خترب أ
معناه  كأبيه وابنه وزوجته "٢") شهادته له ممن ال تقبل( اشرتى )  أو، "١"مؤجل

كما اشرتيتها بتسعني ألف وهو اشرتاها من أبوه بتسعني ألف جماملة ألبيه أبيعك السيارة  
)  أو( يعين يريد أن يساعد أبيه، فأخربين أن هذه من أيب حىت أدخل على بصرية، 

يعين لسبب، حيلة يعين كذب لكن صورة " ٣") كثر من مثنه حيلة( اشرتى شيئا 
ثنني مليون فوضعوا  فكتبوا يف املبايعة أو يف الصك أن قيمة األرض ثالثة مليون وهي 

الثمن حيلة فهذا أمر أو حيلة يعين اشرتاها استنقاذا حلق له، اآلن بعض الناس تطالبه 
بتسعني ألف ويكون إنسان صعيب حق ال يعطي الناس حقوقها بسهولة ومياطله، يف 

تسعني  األخري قال له سأعطيك هذه السيارة بتسعني مقابل الدين والسيارة ال تسوى
حىت يستنقذ ما ميكن إنقاذه من حقه  تسوى سبعني مثال فأحيا بعض الناس يرضى

خذ السيارة بتسعني ويذهب ويقول أبيعك السيارة كما اشرتيتها ال بل قل أ  فريضى و
ا مقابل دين يل بكذا حىت يدخل على بصرية أو ال يدخل، قال ة :أخذ يعين  أو حما

السيارة منه بتسعني وهي ال تسوى التسعني جماملة لصديقه،  واحد جامل صديقه واشرتى
كان هو راغب هلذه السيارة هو له احتياج شديد هلذه السيارة يف هذه   أو لرغبة ختصه
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ا فهو اآلن عنده سفر فمضطر لغرض معني،  م وهذه السيارة يستطيع أن يسافر  أو األ
حلج مثال تغلو بعض أنواع اشرتى السيارة يف موسم احلج ويف موسم ا موسم فات

السيارات فاشرتاها يف موسم غالية وانتهى املوسم ورخصت هذه السيارة وعرضها يقول 
ع بعض ( : أبيعها كما اشرتيتها فالبد أن يقول أنه اشرتاها يف موسم الغالء، قال أو 

ه اآلن يتكلم عن الشركة يعين قال ل" ٤" الذي اشرتاها به)  الصفقة بقسطها من الثمن
ل اآلن أ بعت النصف وبقي النصف  أ اشرتيت جمموعة سيارات مستعملة مبائة ألف ر

فال يقول له أ بعت النصف وبقي النصف فيقول له أ اشرتيت الصفقة مبائة ألف أ 
ل هذا  أشركك يف ربعها فال يصري ألن هذه السيارات العشرة اليت اشرتاها مبائة ألف ر

تينا عند التفصيل ال يعين أن كل سيارة تساوي عشرة عشرة حىت سعر إمجايل لكن ي أ
نصل ملائة ليس بشرط يعين واحدة تسوى عشرة والثانية تسوى مخسة والثالثة تسوى مخسة 
ع بعض الصفقة بقسطها  عشر كل سيارة حبسب حاهلا فال يصري يف مثل هذه احلالة إذا 

اه دع كل الصفقة العشرة سيارات من الثمن الذي اشرتاها به ويدخله يف بعضها معن
س معناه أنه سيدخل شريك معك يف اجلميع أما أنك  وأدخله شريك خبمسني ألف فال 

ذه الطريقة  عه  تبيع البعض وتدخله شريك يف البعض الباقي حبصته من الثمن خطأ، لو 
الباقي كله لكن ما قال كما اشرتيتها وال شيء قال أريد أن أبيعك جزء من الباقي أو أبيع 

مببلغ كذا بدون أن يقول برأس ماهلا فال مشكلة، اآلن افهموا اشرتى عشر سيارات مبائة 
ل سيارات مستعملة ومصدومة تصلح للتشريح أو يصلحها ويبيعها أو يغشهم  ألف ر
فيها املهم حبسب نيته فباع مخس سيارات من العشرة وبقي مخسة فيقول أ سأبيعك 

رتيته فأ اشرتيت الصفقة كلها مبائة إذاً النصف خبمسني هذه النصف الباقي كما اش
معلومات مزورة غري صحيحة، قل له اشرتيت عشرة بعت مخسة بقيت مخسة واخلمسة 

الباقية خبمسني تريدها أهال وسهال ال تريدها اتركها أما تومهه تقول له هذه تسوى مخسني 
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لعة من املتقومات أما لو كانت من ال، طبعا هذا الكالم  مشايخ هذا إذا كانت الس
س بال إخبار، يعين مثال هو اشرتى مائة كيس  املتماثالت كالرب والشعري املتساوي فال 
ع مخسني وبقيت مخسني، اشرتى املائة   أرز أو بر أو سكر وكل األكياس مثل بعض، 

عه وبقي النصف الثا ع النصف مبا  ل  ل مثال بعشرة آالف ر لف ر ين كيس 
فيمكن أن يقول سأبيعك النصف الثاين برأس ماله فعال كما ذكر خبمسني أو سيارات 
جديدة متماثلة فيصح أما إذا كانت غري متساوية فهذه مغالطة أنك تقول أ أبيعك 

نصف الصفقة وهي ليست بنصف الصفقة فهذه ال تساوي النصف فقد تساوي أقل من 
ع( : النصف وقد تساوي أكثر، قال الذي )  بعض الصفقة بقسطها من الثمن أو 

لثمن فلمشرت اخليار (  هنا املشكلةللمشرتي )  ذلك ومل يبني(  اشرتاها به يف ختيريه 
واملذهب فيما  طبعا هذا القول هو خمالف للمذهب، كالتدليس)  بني اإلمساك والرد

ن الثمن مؤجال أنه يؤجل على املشرتي  يبني ذلك  لكن ملا قال املصنف إذا ملإذا 
فلمشرت اخليار بني اإلمساك والرد حنن ذكر كم صورة اآلن، هذا كالم يعود على كم 

مسألة؟ على أربعة مسائل، هذا الكالم املذهب صحيح يف الصورة الثانية والثالثة والرابعة 
لكن األوىل املذهب ليس كذلك، املذهب يقول الصورة األوىل إذا اشرتاه بثمن مؤجل مث 

د ذلك أنه اشرتاه مؤجل إذاً يبيعك مؤجل هذا الذي يريد فاملذهب هكذا أنه اكتشف بع
عها برأس ماهلا كما يدعي انه اشرتاها ممن  يبيعك مؤجل لكن إذا اتضح أن السلعة اليت 
ن  ع جزء من الصفقة فلي الرد واملذهب فيما إذا  ال تقبل شهادته أو أخذها حيلة أو 

 للحجاويوال خيار لزوال الضرر كما يف اإلقناع  ملشرتي،الثمن مؤجال أنه يؤجل على ا
البن النجار، اكتبوا يف اهلامش وله خيار الرد يف بقية الصور، اآلن سننتقل إىل  واملنتهى
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يف مدة " ١"وما يزاد يف مثن(  :مسألة أخرى، صور أخرى ما حكمها؟ انتبهوا معي، قال
ما الذي  جملس أو شرط)  ة خياريف مد( أي من الثمن  "٢") أو حيط منه اخليار،

لس أو خيار الشرط هل هذا يلحق  ؟ ما زيد يف الثمن أو حط من الثمن يف خيار ا عند
لعقد؟ يعين ملا يقول برأس ماهلا فما رأيكم هو اشرتاها مبائة ويف خيار  لعقد أم ال يلحق 

ملائة  لس زاد السعر فجعلوه مائة وعشرة فما الذي خيرب به؟  ملائة وعشرة هل ا أم 
لس  لس يف خيار الشرط أو ا اإلشكال واضح؟ أو حط هو اشرتاها مبائة مث يف ا

أحدمها يعين املشرتي قال أ ال أريد سأفسخ البيع وإال تنقص الثمن فحولناه من مائة إىل 
رش يؤخذ أ أو(  :تسعني فاآلن ملا يقول أبيعها برأس ماهلا فيصري رأس ماهلا تسعني، قال

لس وال يف خيار " ٣"العيب اكتبوا ولو بعد اللزوم اآلن هذا ليس بشرط يف خيار ا
ئعها وأخذ  الشرط هذا يف أي وقت، بعدما اشرتى السلعة وجد فيها عيب فاتفق مع 

أي على املبيع ولو بعد لزوم  اكتبوا ولو بعد اللزوم" ٤") أو اجلناية عليهأرشا للعيب، 
يعين  كأصله)  خيرب به( جيب أن )  يلحق برأس ماله و( : ل، قا٤و٣يقصد يف  البيع

لباقي، إذاً  خيرب به أن خيرب أنه اشرتاه بكذا وأخذ أرشه كذا وال حيط أرشه من مثنه وخيرب 
يلزمه يف هذه احلالة أن يلحقه برأس املال الصحيح لكن البد أن خيرب، قال يف اإلنصاف 

قال وهذا املذهب، وقال يف كشاف القناع وهو املذهب جيب أن خيرب به على وجهه 
ومعىن اإلخبار به على وجهه أن خيرب أنه اشرتاه بكذا وأخذ أرشه كذا وال حيط أرشه من 

ا مبائة مث اخذ أرش اجلناية عليه أو أرش  لباقي يعين ال يقول وهللا أ أخذ مثنه وخيرب 
ل فيقول أ اشرتيتها بتسعني ال بل يقول  اشرتيته مبائة وهو بتسعني ألين العيب عشرة ر

يعين هو " ٧" أو خيار "٦"أو أجل "٥"وكذا ما يزاد يف مبيع :أخذت أرش عشرة، قال
دة فزاده يف املبيع يقول هذا أيضا خيرب  عه مائة كيس بكذا مث بعد ذلك أعطاه كيس ز

اخليار  به، أو أجل كان اتفقا على الثمن بعد شهر فقال له أجعلها شهرين، أو زاده يف
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يعين ما  أو ينقص منه يف مدة خيار فيلحق بعقديعين يزاد يف أجل الثمن أو أجل اخليار، 
ينقص منه، نقص له من األجل، نقص له من اخليار، مدة خيار الشرط، نقص له يف 

املبيع نفسه، يقول كذلك يلحق به اكتبوا عندها وخيرب به معىن ذلك ملا يقول وهللا أبيعك 
 شيء مثل هذا إما زاد يف الثمن أو زاد يف السلعة أو نقص يف الثمن أو برأس ماهلا ويف

نقص يف السلعة أو أعطاه أجل أو زاده يف األجل، اتفقا على أجل مث زاده كل هذا خيرب 
به ألن هذا كله قد يكون له أثر يف الثمن نفسه فالثمن مقابل هذه الشروط، هذه الشروط 

ذا  ثري يف الثمن فيخرب  لكي يطمأن الرجل أنه أو يدخل على بصرية على األقل ال هلا 
دة)  وإن كان ذلك( : خيدع، قال مما سبق اكتبوا " ٢"أو حط" ١" أي ما ذكر من ز
لس والشرطبفوات اخليارين )  بعد لزوم البيع(  ٨و ٧و٦و٥وكذا رقم  (  انتهى خيار ا

لعقد فال يلزم أن خيرب به)  يلحق به مل ر  أي  ش العيب واجلناية عليه مطلقا وخيرب 
دة يف الثمن بعد اخليار أو احلط  ألنه بدل جزء من املبيع إذا كانت هذه األشياء وهي الز

ين يوم أرسله كيس أرز وقال له  دة يف املبيع بعدما انتهى  من الثمن بعد اخليار، أو الز
لس أو ن دة، أو زاده يف األجل أو زاده يف مدة خيار ا قص يف شيء من ذلك هذا ز

لعقد فال يلزم أن خيرب به، مث قال ال إن جىن  :يقول إذا كان بعد لزوم البيع مل يلحق 
لثمن  املبيع ففداه املشرتي وإن (  ألنه مل يزد به املبيع ذا وال قيمةاكتب فال يلحق 

( وه ن يقول اشرتيته بكذا أو زدته أو نقصته كذا وحنأي بعد اللزوم  ) حلال أخرب
خذ مناء)  فحسن  ٣ ووطء ،٢ واستخدام ،١ ألنه أبلغ يف الصدق وال يلزم اإلخبار 

ا فال يلزم أن يقول له أ  إن مل ينقصه يعين هو اشرتى عمارة مثال وأجرها واخذ إجيارا
ع بتخبري الثمن  عها املقصود الكالم فيما إذا  أخذت منائها، أو االستخدام يعين إذا 
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لنماء، مثال حلب هذه الشاة اليت اشرتاها من يومني فال خيرب أو فال يلزمه  أن خيرب 
استخدام يعين اشرتى مثال سيارة أو عبد استخدمه يف البيت أو وطء إذا مل ينقص الثمن، 
ا  مىت ينقص الوطء الثمن؟ لو أن األمة بكر فوطئها صارت ثيب اختلف الثمن لكن لو أ

أو دفع  ١اشرتى شيئا بعشرة مثال وعمل فيه صنعة وإن ثيب يف األصل فال خيتلف، 
حلال ٣أو خمزنه ٢ أجرة كيله  وال جيوز أن جيمع ذلك ويقول حتصل علي بكذا أخرب 

اشرتى سيارة أو اشرتى متاع ودفع األجرة اشرتى مثال أرز ونقل األرز فيقول هذا األرز  
 يقول اشرتيت الكيس مبائة كلفين كذا وحيسب أجرة النقل وكذا ال طبعا إذاً البد أن خيرب

حلال،  ل محل ونقل وتنزيل أخرب  عه اثنان مراحبة فثمنه حبسب وكلفين عشرة ر وما 
دعو منثل على سيارة مثال األول : املدفوع، صورة ذلكملكيهما ال على رأس ماليهما 

م يريد يشرتي  اشرتى نصف السيارة خبمسني ألف ميلك النصف الثاين جاء بعد أ
نصف الثاين من املالك ألن السيارة صارت بني اثنني املشرتي األول ملك النصف ال

ين فقال بع يل النصف فقال له ال أبيع مثلما  والنصف الثاين ملك البائع فجاء مشرتي 
بعت فالن فضحك علي فالن وبعت خبمسني، هذا النصف الثاين أبيعه بسبعني فاشرتى 

النصف األول لفالن والنصف الثاين لفالن فيقول عندما بسبعني اآلن السيارة ملك الثنني 
مللك وليس بكم دفع فيها، قال ال على رأس ماليهما املدفوع : يبيعا السيارة العربة 

الحتمال اختالف مثن كل حصة وقت الشراء قال ألن الثمن عوض املبيع فهو على قدر 
قيه بعشرين قال مث  ملكيهما ومثاله لو اشرتى شخص نصف شيء بعشرة واشرتى غريه

عه مساومة لتساوي كما لو    . عه مراحبة أو مواضعة أو كذا فإن الثمن هلما 
 يف اجلملة)  الختالف املتبايعني( يثبت )  خيار( من أقسام اخليار )  السابع( : قال  

يعين خيار بسبب اختالف حصل بني املتبايعني وما وصلنا حلل فنلجأ إىل اخليار، ما هو 
 يف( مها أو ورثتهما أو أحدمها أو ورثة اآلخر )  فإذا اختلفا(  :خلالف األول؟ قالا
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ئع بعتكه مبائة وقال مشرت بثمانني وال بينة هلما أو تعارضت )  ١قدر الثمن ن قال 
لفة)  أ حتالفا( بينتامها  ئع أوال ما بعته بكذا وإمنا (  ولو كانت السلعة  فيحلف 

انتبهوا البائع يبدأ  ) املشرتي ما اشرتيته بكذا وإمنا اشرتيته بكذا بعته بكذا مث حيلف
لنفي، قال لنفي ألنه األصل يف  :يقول ما بعته بكذا إمنا بعته بكذا بدأ  وإمنا بدأ 

إذا مل يرض أحدمها بقول  ب الفسخ( من املتبايعني بعد التحالف )  ولكل( اليمني 
ف يف األجرة قال أجرتك بعشرة قال ال بل يعين لو حصل خال وكذا إجارة ) اآلخر

وإن رضي أحدمها بقول اآلخر أو حلف أحدمها أجرتين خبمسة فإذاً يتحالفا مث يفسخ، 
إذا رضيا منضي العقد، لو واحد فيهم مل حيلف فالذي حلف  ونكل اآلخر أقر العقد

فة رجعا ل( اليت فسخ البيع فيها بعد التحالف )  فإن كانت السلعة( منشي كالمه، 
ألننا قلنا حتالفا وفسخنا يعين نرد السلعة إىل البائع ولو كان دفع جزء  ) إىل قيمة مثلها

لفة يعين تلفت عند  من الثمن نرده يعين نرد كل شيء لصاحبه، لو فرض أن السلعة 
ا وتلفت عندك فسنعود فعال إىل القيمة  املشرتي فالبائع يقول أريد قيمة السلعة اليت أخذ

ال نرجع إىل الثمن الذي اتفقا عليه أو اختلفا فيه بل سنرجع إىل قيمتها يف السوق لكن 
فسنقول للمشرتي ادفع للبائع قيمة هذه السلعة بغض النظر هم اختلفا واحد يقول 

مخسني والثاين يقول أربعني فننظر يف السوق ميكن يف السوق ثالثني ميكن أربعني ميكن 
ويقبل  :سب السوق إذاً هذا األول يف قدر الثمن، قالمخسني ميكن بستني فاحلساب حب

لو كان اخلالف  ألنه غارم ويف قدر املبيع أي يف قيمة التالف فيها بيمينه قول املشرتي
فإن (  :بينهم هو يقول أن بعتك ثوبني والثاين يقول ال أنت ما بعتين إال ثوب واحد، قال

ن)  ٢اختلفا يف صفتها قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره  أي صفة السلعة التالفة 



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ١٠٠  

 

 فقول مشرت(  :طبعا هذا اخلالف يف الصفة سينبين عليه خالف يف السعر، قالاملشرتي 
ألنه غارم وإذا حتالفا يف اإلجارة وفسخت بعد فراغ املدة فأجرة املثل ويف أثنائها ) 

د كل شيء معناه إذا حصل خالف يف األجرة أو يف الثمن والسلعة قائمة نر  لقسط
لفة معناه سنلجأ إىل قيمة املثل أو أجرة املثل وإذا كان هو فسخ  ملكانه وإذا السلعة 

اإلجارة وكان هو أمضى نصف العقد والنصف الثاين يرتكه إذاً نرى املدة اليت سكنها كم 
وإذا فسخ (  :تساوي يف السوق أجرة املثل هذه، انتبهوا هلذه القاعدة اليت سيذكرها

طنا( بعد التحالف )  العقد لعيب)  انفسخ ظاهرا و معىن  يف حق كل منهما كالرد 
طنا يعين يف حقيقة  طنا يعين يف حقيقة األمر ظاهرا أمام الناس معلن و انفسخ ظاهرا و

األمر رجعت ملكية األشياء كما كانت يعين لو واحد فيهم كان كذاب لكن رجعنا السلعة 
 البائع السلعة رجعت يل فباطنا أ أملكها يعين أستطيع أن لصاحبها وانفسخ العقد إذاً أ

  .أبيعها لغريي ألين أملكها يعين أستطيع أن أتصرف فيها ألن فعال ملكها عاد يل
ن يقول املشرتي  هذا املثال الثالث يف االختالف ) ٣وإن اختلفا يف أجل(  :قال

ت بثمن مؤجل هنا منضي كالم من البائع يقول ما بع اشرتيته بكذا مؤجال وأنكره البائع
( اختلفا يف )  أو(  :ينفي األجل يعين األصل أنه ما فيه أجل األصل أنه حال، قال

بيمينه ألن )  ينفيه فقول من( كرهن أو ضمني أو قدرمها  ٤ صحيح أو فاسد)  شرط
قال أ بعتك بشرط الرهن فاألصل أنه ما فيه رهن فالقول قول من ينفيه،  األصل عدمه

يت يل برهن شيئان مثال سيارتني  إذا اختلفا يف قدر الرهن قال له أ بعتك بشرط أن 
مثال قال ال حنن اتفقنا على سيارة واحدة فالواحدة متفق عليها والزائد ال، مدعى فال 

: اكتبوا يف عني املبيع غري التالف، مثاله ٥) وإن اختلفا يف عني املبيع(  نلتفت إليه،
ملاذا هذا يقول العبد وهذا يقول بل اجلارية الظاهر بد قال بل هذه اجلارية كبعتين هذا الع

ا أرخص، لكن كانت أرخص فيقول أ بعتك  أن اجلارية هنا أرخص، ليست بقاعدة أ
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 ١هذا رقم  كما لو اختلفا يف الثمن ) البيع( حتالفا وبطل أي فسخ : اجلارية، قال
ئع بيمينهالسابق،  عين املصنف قال إذا اختلفا يف عني املبيع حتالفا ي وعنه القول قول 

وبطل البيع هذه رواية لكن املذهب أن القول يف هذه احلالة إذا اختلفا يف عني املبيع أن 
ألنه كالغارم وهو املذهب وجزم به يف اإلقناع واملنتهى  القول هو قول البائع بيمينه

ملساحة ال أقل منها، بعتك الكيسني بعتك هذه الو اختلفا يف قدر املبيع  وغريمها وكذا
ئع بيمينه، قال  وإن مسيا نقدا واختلفا يف صفته :ال كيس واحد، وهكذا فالقول قول 

يعين يف الرواج  أخذ نقد البلد مث غالبه رواجا مث الوسط إن استوت أي صفة الثمن
ل سعودي أم ر ل ميين، هل معناه إذا مسياه نقدا واختلفوا يف اسم هذا النقد هل هو ر

ل سعودي،  هو دينار كوييت أم دينار أردين فنرجع لنقد البلد، هم تبايعا يف السعودية إذاً ر
ل السعودي : أو غالبه رواجا إذا حصل هذا البيع يف منطقة حدودية يستعملون الر

ل  لر ل اليمين بشكل أكثر مثال يعين هو أكثر رواجا فيصري  ل اليمين لكن الر والر
ل السعودي، أو مث الوسط إن الي ل السعودي هو األكثر رواجا فيصري الر مين، أو الر

كنا يف منطقة كال العملتني رائجة بنفس الدرجة إذاً سنأخذ الوسط يعين نصف : استو
 من املبيع)  بيده منهما تسليم ما وإن أىب كل(  :من هنا ونصف من هنا، السادس

أسلم املبيع حىت أقبض الثمن  ن قال البائع ال)  حىت قبض العوض(  ٦ والثمن
لضرورة يكون  أسلم الثمن حىت أستلم املبيع وقال املشرتي ال فهمتم العناد وليس 

نصب ( أي معني  ) أ والثمن عني(  :خطأ منهما ال بل يكون عدم ثقة بينهما، قال
معني هذه إذا كان الثمن  املبيع والثمن)  يقبض منهما( أي نصبه احلاكم )  عدل

السيارة مقابل هذه الثياب فإذاً يقبض هذه وتلك ويعطي كل واحد حقه القاضي يعني 
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ن عادة الناس بذلك)  الثمن مث( للمشرتي ) ويسلم املبيع (  ذلك، لكن  للبائع جبر
افرض أن الثمن يف صورة هذا االختالف ليس بعني معينة ليس بشيء معني بل هو دين 

ئع يعين جاء أجله حاال ب دينا( الثمن )  وإن كان( يف ذمته،  على تسليم )  أجرب 
مشرت إن ( أجرب )  مث( نقول للبائع أول شيء أنت سلم  املبيع لتعلق حق املشرتي بعينه

لس ( دينا )  وإن كان(  لوجوب دفعه عليه فورا لتمكينه منه)  أ كان الثمن يف ا
د ثالث احتماالت إما أن يكون عن أو فيما دون مسافة القصر) ب غائبا يف البلد

الثمن يف مسألة هذا االختالف الذي حصل كل واحد يقول أ ال أسلم الثمن والثاين 
يقول أ ال أسلم السلعة بل أنت سلم يعين هي هلا أربع صور إما أن يكون الثمن عني 

ذمة معناه القاضي يعني واحد يقبض منهما ويسلم كل واحد وإما أن يكون الثمن يف ال
لس هذه صورة، الصورة الثانية لس : فعند ذلك إذا كان الثمن موجود يف ا ليس يف ا

لس وإمنا هو بعيد مسافة : لكن هو يف البلد موجود، الصورة الثالثة لبد وال  ليس 
 ) يف املبيع وبقية ماله حىت حيضره( أي على املشرتي )  حجر عليه(  :قصر، قال

املبيع فال نرتكه يتصرف يف املبيع هو استلم السلعة لكن حنجر عليه  حنجر على املشرتي يف
خوفا من : وال نرتكه يتصرف فيها وحىت يف أمواله األخرى حىت حيضر الثمن ويسلم، قال

لبائع مسافة ) ج غائبا بعيدا( املال )  وإن كان(  أن يتصرف يف ماله تصرفا يضر 
اكتبوا الواو  ) واملشرتي معسر( عن البلد  أي)  عنها( القصر أو غيبة مبسافة القصر 

هنا مبعىن أو وهلذا الشارح صرفها ألنه إذا كان املال غائبا بعيدا أو أن املشرتي معسر يعين 
فللبائع ( يعين وظهر أن املشرتي معسر  :ما عنده مال هنا أو أنه معسر أصال وهلذا قال

لفلس، هنا  اكما لو كان املشرتي مفلس لتعذر الثمن عليه)  الفسخ يعين حمجور عليه 
يعين املؤجر نفس الشيء ال يريد  وكذا مؤجر بنقد حاليف هذه احلالة فللبائع الفسخ، 

هذا  ) ويثبت اخليار للخلف يف الصفة(  يسلم األجرة وهذا ال يريد يسلم العني املؤجرة،
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عه شيئا موصوفا اخليار الثامن وهو خيار للخلف يف الصفة  ما تقدمت  ولتغري( إذا 
إذاً هذا اخليار األخري اشرتاه بصفة معينة،  العقد وبذلك متت أقسام اخليار مثانية)  رؤيته

البائع وصف السلعة وصفا معينا ملا استلم السلعة وجدها خمالفة أو أراه السلعة فرآها قبل 
ثبت العقد مث ملا عقد العقد وأخذ السلعة فإذا هي تغريت عن الرؤية السابقة هذا كله ي

  .اخليار للمشرتي أنه يردها
  حيصل به قبضه فصل يف التصرف يف املبيع قبل قبضه وما

عند أكثر من مسألة للتصرف يف املبيع قبل قبضه فعند أشياء ال يصح التصرف فيها  
ئعها قبل قبضها، إذاً انتبهوا عند أشياء  ا على  قبل قبضه وعند أشياء مضمونة ضما

فيها قبل قبضها معناه عند أشياء يف املقابل يصح التصرف فيها قبل ال يصح التصرف 
قبضها وعند أشياء من ضمان البائع قبل القبض هي من ضمان البائع وفيه أشياء قبل 

القبض هي من ضمان املشرتي، والضد يظهر حسنه الضد، إذا عرفنا شيء يصري عرفنا ما 
هذا  ما ال يصح التصرف فيه قبل قبضه يقابله، قال أي الشارح شارح الشرح اكتبوا

 - ٤املعدود، - ٣املوزون،  -٢املكيل،  -١: عنوان، وابدءوا رقموا سأذكر سبعة نقاط
لقبض،  ا ال تتعني إال  املذروع هذه األشياء األربعة ال ميكن التصرف فيها قبل قبضها أل

لة فهذا ملا أقول لك بعت لك عشرة كيالت فكيف تعرف حقك وأ عندي مائة كي
يتوقف على حق توفيه يريد أحد يوفيك حقك فالبد أن أكيل لك العشرة كيالت حىت 
تعرفها وتتعني لك مث تتصرف، قبل ذلك ال تتصرف فيها وهي املكيل واملوزون واملعدود 
واملذروع، أضيفوا إليها ما بيع بصفة يعين ما رأيتها أنت وإمنا وصفتها لك فال تستطيع 

بضها، إذاً ما بيع بصفة اكتبوا ولو معينا يعين أ وصفت لك السيارة تتصرف فيها حىت تق
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اليت عندي فال يصح وصف السيارة، وصفت لك السيارة إذا كان ميكن وصفها، وصفت 
أو برؤية  - ٦لك السلعة الثياب أو غريها وأنت ما رأيتها فال تتصرف فيها حىت تقبضها، 

يتها تذكر السيارة اليت رأيتها أمس تشرتيها سابقة ولو معينا يعين بعتك السلعة أنت رأ
ها بكذا لكن هذه السيارة السابقة عند القبض ميكن تكون تغريت فالبد أن  أبيعك إ

تقبضها بصفتها مث تتصرف فيها، حنن قلنا اآلن لو تغريت الصفة أو ما سبق رؤيته إذا تغري 
تتصرف فيه يعين بعنا ما شرط فيه التقابض فالبد أن تقبضه مث - ٧فيحق لك اخليار، 

لذهب الذي عندك أال يشرتط التقابض؟ يشرتط  لذهب، الذهب الذي عندي  الذهب 
لفضة اليت عندك فهل ميكنك  لفضة الذهب الذي عندي  طبعا، بعتك الذهب 

لذهب الذي عندي قبل أن تقبضه؟ ال ميكن ألنه يشرتط التقابض ألنه لو مل  التصرف 
ال فالبيع كله غري صحيح إذا مل حيصل تقابض، حيث اشرتط تقبضه مل يصح العقد أص

طل، انتهينا انتقلوا لعنوان جانيب يعين ما   ما يضمنه البائع قبل القبض: التقابض فالعقد 
كان من ضمان البائع قبل القبض، اآلن بعتك أ عشرة كيالت أو كذا لكن ما حصل 

رة كيالت من ضمان البائع، ما القبض أنت ما تقدر تتصرف حىت تقبض، لو تلفت العش
ما بيع بصفة، - ٥املذروع، - ٤املعدود، - ٣املوزون، - ٢املكيل، - ١هي هذه األشياء؟ 

أو برؤية سابقة، هي مثانية على فكرة، كل هذه األشياء اليت ال يصح يل أن أتصرف - ٦
ئعها، كم بقي لكم عندي؟ اثنني،  الثمر على الشجر -٧فيها لو تلفت هي من ضمان 

ئعها يعين  لو اشرتيت أ منك رطب يف النخلة فلو تلفت وهي يف النخلة فيصري على 
وليس على املشرتي، لو قال البائع خذها يعين معناه أين أخليت النخلة ال هي من 

ما منعه البائع من قبضه، كل هذا من ضمان البائع يعين حىت -٨ضمانك حىت أستلمها، 
خذها وتلفت فهي من  لو كال العشرة كيالت مث وضعها على جنب ومل يسمح لك أن 

ما يصح التصرف فيه قبل قبضه وهو شيء واحد : ضمان البائع، اكتبوا العنوان الثالث
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املبيع املعني مثل الدار املعينة والسيارة املعينة والفرس املعني فما كان معينا يعين ال حيتاج 
ك فيها قبل أن تقبض الساعة إىل توفية، أبيعك هذه الساعة فصارت معينة ويصح تصرف

ومن ( : ألن تصرفك فيها ال يتوقف على استالمها فال يريد هلا حق توفية وال غريها، قال
لعقد( البيع )  صح( وهو املوزون واملعدود واملذروع )  اشرتى مكيال وحنوه )  ولزم 

زم لكن هذه ثالثة أحكام البيع صحيح والعقد ال ) فيه ومل يصح تصرفه(  حيث ال خيار
 ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة :ال يصح التصرف فيه، كيف يتصرف فيه؟ قال

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص من ابتاع طعاما فال يبعه حىت )  حىت يقبضه(  يعين أي تصرف ال يصح
كيف يستوفيه؟ يعين ما كان مكيال أن يكال له، وإذا كان موزو أن   عليه قيستوفيه متف

ه، وإذا كان مذروعا يذرع له، وإذا كان معدودا يعد له وهكذا، إذاً ال يصح تصرفه يوزن ل
عوض  عتقه وجعله مهرا أو قبل قبضه ويصح :لكن سنستثين بعض التصرفات، قال

إذاً يصح التصرف يف هذه األشياء اليت األصل عدم التصرف يف أشياء  ووصيته بهع خل
أعتقه خرج عن احلدود فال ميكن أن يرجع مرة أخرى مستثناة العتق لقوة السراية ألنه إذا 

م يتساهلون يف الغرر اليسري يف  عبد فأصبح حرا يعين هذا تعليلهم طبعا، وجعله مهرا أل
هذا وعوض للخلع والوصية هذه فيها تساهل يف الغرر اليسري والوصية تصح أصال 

ا ألنه مادام جيوز للمعدوم إذاً مثل هذا من  ملعدوم فاستثنينا هذه ألنه صارت أشبه 
يعين بدون كيل يعين أخذ اشرتى كومة،  وإن اشرتى املكيل وحنوه جزافا :ب أوىل، قال

اكتبوا ألن التعيني كالقبض، تذكرون قلنا قبل قليل ما   صح التصرف فيه قبل قبضه :قال
ا لقول ابن عمر رضي هللا عنهما مضت السنة أن م :كان معينا جاز التصرف فيه، قال

اآلن سيذكر  فهو من مال املشرتي يعين موجودا وجمموعا ا جمموعايأدركته الصفقة ح
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بكيل وحنوه أو  "١"املبيع)  وإن تلف( : صور يقول الضمان على البائع يف هذه الصور
يعين لو اشرتى سيارة معينة فيستطيع يتصرف  ) قبل قبضه فمن ضمان البائع( بعضه 

حد أو يبيعها قبل أن يستلمها، تلفت عند صاحبها فهي فيها قبل قبضها يقدر يهديها أ
ين يوم تلفت  ها مث  من ضمان املشرتي، أما لو أين أردت أن آخذها منعين ومل يسلمين إ

املبيع املذكور )  وإن تلف(  "٢"وكذا لو تعيب قبل قبضه :فهي من ضمان البائع، قال
ألننا قلنا الثمر على الشجر هذا  آفة مساوية ال صنع آلدمي فيها" ٣" ) فة مساوية( 

(  أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بوضع اجلوائح مجع جائحة وهي اآلفة السماوية: ألن فيها نص حديث
افرض أن التلف مل يصب اجلميع بل  وإن بقي البعض ) البيع( أي انفسخ )  بطل

 وإن أتلفه( خري املشرتي يف أخذه بقسطه من الثمن  :وترك البعض، قال أصاب البعض
( فما احلكم؟  سواء كان هو البائع أو أجنبيا)  آدمي( أي املبيع بكيل أو حنوه  "٤")

ئع مبا أخذ من مثنه )  فسخ خري مشرت بني إمضاء ( بني )  و( البيع ويرجع على 
أريدكم أن حتفظوا  أي مبثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما)  ببدله ومطالبة متلفه

اعدة، عند أحيا قواعد أو ضوابط تصدق على البدل دائما يف أي شيء مثل هذه الق
املثلي أو قيمة املتقوم يعين إذا كان هذا الشيء سواء قلنا أتلفته أو غصبته يعين حيث 

وجب البدل، فكيف يكون البدل؟ إن كان هذا األصل متلف مثلي يعين له مثيل، 
ديد الفقهاء للمثلي اختلف اليوم فهو له مثل والفقهاء سيحددون ما هو املثلي، لكن حت

املثلي، إن كان هذا املتلف مثلي يعين له مثيل فيحضر مثيله، وإن كان غري مثلي نسميه 
متقوم فيجب عليه قيمته يعين هذه الساعة أو هذه النظارة مثلية أم متقومة؟ متقومة لكن 

فال خيار له  "٥"مشرت وإن تلف بفعل: لو كانت هذه الساعة جديدة فلها مثيل، قال
أي عدا ما اشرتى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع  )  وما عداه(  كقبضه ألن إتالفه

والثوب املعني والصربة املعينة ألن التعيني كالقبض، : املعينة، زيدوا والداراملعني  كالعبد
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لبقيع )  جيوز تصرف املشرتي فيه قبل قبضه(  :قال لقول ابن عمر كنا نبيع اإلبل 
خذون الدراهم يعين هي مؤجلة  لدراهم نريلكن ال  جيوز هذا أن  فنأخذ عنها الد

خذوا عنها ذهب لكن بقيمتها اليوم وليس بقيمتها ذاك اليوم يعين هو اليوم يطالبهم 
نري فيأخذ ما يقابلهم، أو  بعشرة دراهم كم تساوي العشرة دراهم يف هذه اللحظة من الد

لعكس :لعكس، قال س أن تؤخذ بسعر يومها ما  و فسألنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال ال 
ألنه صار ر اآلن فأ أطالبك بدراهم فضة مقابل اإلبل اليت بعتها  مل يفرتقا وبينهما شيء

فأقول هات الفضة فتقول يل ما عندي فضة أعطيك ذهب فأقول كم تساوي؟ تساوي  
بض اآلن ألنه انتهى العقد األول ودخلنا يف عقد كذا من الذهب فالبد أن حيصل تقا

رواه جديد وهو بيع صرف، اكتبوا القاعدة يصح بيع ما يف الذمة ملن هو عليه حاال 
وإن تلف (  اخلمسة إال املبيع بصفة أو رؤية متقدمة فال يصح التصرف فيه قبل قبضه

أي املعني فصار  ما عداهأي ضمان املشرتي )  ما عدا املبيع بكيل وحنوه فمن ضمانه
يصح تصرف املشرتي فيه قبل قبضه، وضمانه على املشرتي إال إذا : املعني له حكمان

لضمان وهذا  :منعه من استالمه فأ أتكلم عن القاعدة العامة، قال لقوله ملسو هيلع هللا ىلص اخلراج 
ئع من قبضه ما( املبيع للمشرتي فضمانه عليه وهذا  حىت تلف  فإن منعه)  مل مينعه 

والثمر على الشجر  :اآلن سيعدد الضمان الذي على البائع، قال ضمنه ضمان غصب
ئع ومن تعني ملكه يف موروث أو وصية أو  واملبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان 

ملاذا؟ ألن التعيني كالقبض هذه قاعدة عندهم، اآلن  غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه
نية ي تكلم عن كيف حيصل قبض املكيل واملوزون هذا البد أن تعرفوه سينتقل إىل مسألة 

، قال لصعب، كيف نقبض املكيل؟ كيال، واملوزون وز وحيصل قبض ما بيع (  :وليس 
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(  ـبيع ب)  أو( لعد )  عد(  ـبيع ب)  أو( لوزن )  وزن(  ـبيع ب)  أو( لكيل ) بكيل 
بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل رواه اإلمام الذرع حلديث عثمان يرفعه إذا )  ذلكبذرع 

ئبه وشرطه أي  ويصح استنابة من عليه احلقهذا شرط القبض  حضور مستحق أو 
أي املشرتي يعين ميكن أن يستنيب البائع املشرتي يعين استنابة البائع  للمستحق البائع

على  ومؤنة كيال ووزان وعداد وحنوهللمشرتي فيمكن أن ينوب البائع عن املشرتي، 
قد حاذق أمني خطأ وإن كان هو غشيم ال يعرف يستعمل امليزان وال  ذل وال يضمن 

القبض يف ( حيصل )  و(  :يستعمل الكيل فيضمن، أو غري أمني خائن فيضمنه، قال
)  ما يتناول( يف  حيصل القبض)  بنقله و( ب وحيوان كثيا)  ينقل صربة وما

أي غري ما ذكر كالعقار )  وغريه(  لعرف فيه ذلكإذ ا)  بتناوله( كاجلواهر واألمثان 
ب الدار أو يسلمه )  بتخليته( والثمرة على الشجر قبضه  ن يفتح له  بال حائل 

قاله الزركشي ويعترب يكون املتاع أمانة عندك  مفتاحها وحنوه وإن كان فيها متاع للبائع
لذي ينقل يقول البد هذه مسألة جديدة املشاع ا جلواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه

يعك  ا أرض أ أملك نصفها وبعت نصفها فيكفي أن أ من إذن الشريك يعين لو أ
ين فأ اآلن رفعت يدي عنها وأخليتها  ونصف األرض هذه لك متلكها ومعك شريك 
لكن إذا كانت منقوالت كما لو كانت سيارة بيين وبني شريكي فأ بعت نصف السيارة 

ويعترب جلواز قبض  :رة؟ اآلن سأسلمك ملكي وملك غريي وهلذا قالفهل أسلمك السيا
اكتبوا عندها أي شريك البائع فالبد من إذنه خبالف العقار  مشاع ينقل إذن شريكه

مستحبة )  واإلقالة( : فالعقار ال حيتاج ألن قبضه ختليته، اآلن سننتقل إىل أحكام اإلقالة
من أقال مسلما أقال هللا عز وجل عثرته يوم ملا روى ابن ماجه عن أيب هريرة مرفوعا 

يعين اإلقالة ليست واجبة واحلديث يف أيب داود وأمحد وابن ماجة، اآلن عرفنا القيامة 
ا عبارة عن الرفع )  فسخ( وهي : حكم اإلقالة قبل أن نعرف ما هي اإلقالة؟ قال أل
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ملا قال هي  ال بيعا للبيع ١واإلزالة يقال أقالك هللا عثرتك أي أزاهلا فكانت فسخا
ا ليست عقد بيع، اإلقالة هي فسخ لعقد البيع وليست إنشاء عقد جديد،  فسخ معناه أ

أريدكم تتصوروا اآلن الفرق بني الصورتني وأنتم تقولون يل أين اإلقالة فيها، بعتك هذه 
ل وسلمتك الساعة مث جئتك وأقول لك أقل ا واستلمت مائة ر ل أخذ ين الساعة مبائة ر

يعين افسخ العقد هذا سيكون له أحكام، اآلن ستأيت األحكام، إقالة معناه نفسخ البيع 
ونرد كل شيء كما كان، أما لو قال أ مستعد أرجع لك الساعة لكن مبائة ومخسني 
فهذه صارت بيع جديد إذاً أ يل خيارين اآلن أقدر أقول أقلين فلها أحكام أو أقول 

عقد جديد حيتاج إىل شروط البيع املعروفة فالبد أن نتفق على أشرتي منك الساعة فهذا 
 ٢فتجوز قبل قبض املبيع(  :السعر وما العيوب اليت ظهرت فيها فهذا عقد خمتلف، قال

األول قدرا ونوعا ألن  هذا احلكم الثالث ) مبثل الثمن( وال جتوز إال  ولو حنو مكيل) 
ا  وجتوز بعد نداء اجلمعة :احلكم الرابع، العقد إذا ارتفع رجع كل منهما مبا كان له أل

ألنه ليس ببيع جديد لكن لو اشرتيتها وال يلزم إعادة كيل أو وزن : ليست بيع، قال
يعين املضارب يقدر يقيل فهو  وتصح من مضارب وشريكمنك من جديد حنتاج، 

لتجارة  مفوض يف البيع والشراء صحيح هو ال ميلك املال لكن ميكن له أن يقيل، وشريك ا
ا من حلف ال يبيع: كذلك، مث قال هذا احلكم  وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة وال حينث 

أي ال يثبت يف اإلقالة خيار جملس وال  هذا السابع ) وال خيار فيها( : السادس، مث قال
ا ليست بيعا وال تصح مع تلف مثمن ٨ فيها)  وال شفعة( خيار شرط أو حنوه   أل

ا اإلقالة، املثمن هو السلعة، لو تلفت السلعة هل تنفع اإلقالة؟ هذه أشياء ال تصح معه
أو موت اإلقالة أن نرفع عقد البيع ونرد كل شيء كما كان، هو ليست يف يده السلعة، 
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دة على مثن دة يف الثمن فهذا عقد جديد،  عاقد وال بز أو نقصه أو لو اتفقنا على ز
ل أعطيك مثال مخسة جرام فضة، يعين رجع يل الساعة وأعطيك بدل  غري جنسه املائة ر

ئع :آخر مسألة قال املصنف ملاذا على البائع؟ قالوا لرضاه  ومؤونة رد مبيع تقاياله على 
ببقاء املبيع أمانة بيد املشرتي بعد التقايض وبعدها إرجاع السلعة يصري على البائع وليس 

  .على املشرتي
 ب الر والصرف

دة لقوله تعاىل الر مقصور وهو لغة  أي } فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت { الز
دة يف شيء خمصوص  واإلمجاع على حترميه لقوله : مث انتقل إىل حكمهعلت وشرعا ز

والصرف بيع نقد بنقد قيل مسي به  :مث انتقل إىل الصرف، قال }وحرم الر { تعاىل 
يعين عن  افهما عن مقتضى البيعاتلصريفهما وهو تصويتهما يف امليزان وقيل النصر 

من عدم جواز التفرق  :البيوع املعتادة، ما الفرق بني الصرف وبني البيوع املعتادة؟ قال
دة أي اشرتاط التماثل والتقابض، اشرتاط التماثل أحيا  قبل القبض وحنوه وهو عدم الز

البيوع املعروفة،  والتقابض دائما فهذا يعترب انصراف يف الصرف عن مقتضى البيعات أو
دة والر نوعان ر فضل: قال  وحيرم ر الفضل(  أي ر التأخري ور نسيئة أي ر الز
دة وقعنا يف ر  بيع جبنسه)  مكيل( كل )  يف ختصار إذا اشرتطنا التماثل فعند الز

ل البد الفضل وإذا اشرتطنا التقابض فعند التأخري وقعنا يف ر النسيئة فإذا بعت ر ل بر
ل يف جملس واحد يعين مع التقابض فنسلم من ر الفضل  ل بر أن يكون متاثل يعين ر

ل نسيئة  ل بر لني حالة يكون وقعنا يف ر الفضل ولو بعت ر ل بر والنسيئة فلو بعت ر
ل اليوم وتعطيين أنت الثمن غدا فيكون وقوع يف ر النسيئة ولو بعتك  يعين أبيعك الر
لني مؤجلة فهذا ر الفضل والنسيئة وهلذا ر البنوك اليوم ر فضل ونسيئة  ل بر الر

الطامتني مع بعض، اآلن كيف نعرف ر الفضل والنسيئة البد أن نعرف علة الر يف 
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ت قال ( بيع جبنسه مطعوما كان كالرب أو غريه كاألشنان )  ١مكيل( كل )  يف: الربو
مطعوما كان كالسكر أو ال كالكتان حلديث عبادة )  جبنسه بيع ٢موزون( يف كل )  و

لعشري  لرب والشعري  لفضة والرب  لذهب والفضة  بن الصامت مرفوعا الذهب 
مللح مثال مبثل يدا بيد رواه أمحد ومسلم  لتمر وامللح  ملا قال مثال مبثل هنا والتمر 

منع ر النسيئة، علة الر علتان على  منع التفاضل منع ر الفضل، وملا قال يدا بيد
املذهب الكيل والوزن فالقاعدة الكيل علة الر فكل مكيل هذا ربوي وكل موزون هذا 

، انتبهوا القواعد كالتايل العلة األوىل املكيل، كم جنس :أيضا ربوي فيصري القاعدة عند
ريهم كثري، إذا بعنا املكيل مكيل؟ املكيل أجناس كثرية مثل الرب والشعري والتمر وامللح وغ

ما احتدا يف علة الر  لتمر نشرتط التماثل والتقابض أل مبكيل من جنسه يعين بعنا التمر 
حيث أن كالمها مكيل ويف نفس اجلنس فكالمها متر ونفس الكالم بر برب، مكيل مبكيل 

ن من من جنسه، كذلك شعري بشعري، ذهب بذهب علة واحدة وهي الوزن، موزون مبوزو 
إذا بيع ربوي بربوي من : نفس اجلنس، فضة بفضة كذلك وهكذا إذاً هذه القاعدة األوىل

جنسه اشرتطنا التماثل والتقابض فإذا بعنا الربوي بربوي من غري جنسه يعين مكيل ومكيل 
لكن جنسني خمتلفني مثل بر بشعري هذا مكيل وذاك مكيل لكن اجلنس اختلف فهنا 

ط التماثل ألن األجناس خمتلفة، وبر بشعري ومتر برب وملح بتمر نشرتط التقابض وال نشرت 
ل بدينار ودينار بدرهم فنشرتط التقابض  هذه كلها يشرتط فيها التقابض وذهب بفضة ور
ل مبائتني درهم حالة فال مشكلة لكن ال جيوز التأجيل وال نشرتط  ال التماثل يعين مائة ر

لو بعنا ربوي مع ربوي آخر ال يتحدان يف جنس  التماثل، إذا اختلف ما سوى ذلك كما
وال يف علة الر يعين أتينا بذهب وبر فالذهب ربوي والرب ربوي لكن هذا علته الوزن وذاك 
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إذا كان : علته الكل فهنا ال شروط ال تقابض وال متاثل هذه الصورة الثالثة، الصورة الرابعة
ب أوىل ال نقول سيارة مثال :  شروط، منثل هلذاأحدمها ربوي والثاين غري ربوي فمن 

األول ليس بربوي : بثوب السيارة ليست بربوي والثوب ليس بربوي، الصورة اخلامسة
لثوب ال هذا ربوي وال ذاك ربوي أو بعت الثوب  والثاين ليس بربوي كما لو بعت الثوب 

له الصناعة الذي يدخ وال ر يف ماء وال فيما ال يوزن عرفا لصناعة :لسيارة، قال
وخترجه عن كونه موزون هذا املقصود هذا الثاين مثال عندهم النحاس والرصاص هذه كلها 

حلديد أو  ت فلو كان يريد يبيع حديد أو حناس هذا موزون لكن إذا اشتغل  موزو
لنحاس وجعل منه إبريق أو أي صناعة أخرى خرج عن كونه موزون صار معدود وهلذا 

فهي معدن يتداوهلا الناس يتبايعون  لصناعة كفلوس غري ذهب وفضةال يوزن عرفا  :قال
ا قيمتها يسرية قدميا ال هي ذهب وال هي فضة، مفردها فلس فهذه الفلوس يعين تقوم 

ا تقوم مقامها يف البيع والشراء  خذ أحكام النقد الذهب والفضة أل مقام النقد فهل 
وز بيع الفلوس ببعضها إال بتقابض ومتاثل أم فهل تقوم مقامها يف أن تصري ربوية فال جي

ال؟ طبعا املسألة يف املذهب فيها خالف لكن اكتبوا عندها فال جيري فيها ر الفضل 
وجيري فيها ر النسيئة على املذهب خالفا لإلقناع، املصنف قال غري ذهب وفضة ألنه لو 

ال نقول اآلن صار سلعة  الذهب صنعناه وجعلنا منه مثال إسورة أو حلق أو عقد فلماذا
ا موزونة ولو عملت  ؟ يقول ال الذهب والفضة ال خترج عن كو أي خرج عن كونه موزو
، قال  :فيها الصناعة إذاً اكتبوا عندها غري ذهب وفضة أي ولو أصبحا حليا فيدخلها الر

 أي يشرتط يف)  وجيب فيه( هذا الرابع  وال يف مطعوم ال يكال وال يوزن كبيض وجوز
لس لقوله )  احللول والقبض( بيع مكيل أو موزون جبنسه مع التماثل  من اجلانبني 

فال يباع جبنسه وز ولو مترة )  وال يباع مكيل جبنسه إال كيال( ملسو هيلع هللا ىلص فيما سبق يدا بيد 
 هل تفرقون بني الكيل والوزن؟ الكيل حجم والوزن ثقل فأ اشرتي التمر بفلوس بتمرة
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حلبة  لكيلو؟ بل جيوز أو أشرتيها  لكيلة وال جيوز أن أشرتيها  فهل البد أن أشرتيها 
لتمر فالبد من التماثل والبد من التقابض يعين سلمين التمر  لكن إذا بعت التمر 

صلها  وأسلمك التمر والبد أن يكون متماثال، كيف يتحقق التماثل؟ يتحقق التماثل 
لكيل فال أبيع كيل بوزن وال وزن بوزن فهي متاثلها حبسب أصلها وأصلها  هي مكيلة إذاً 

لكيل وكذلك املوزون يباع مبا شئت إال إذا بيع جبنسه  الكيل أذاً البد أن أبيع الكيل 
جبنسه إال  موزون( يباع )  وال(  :فالبد من املعيار الشرعي الذي به يتحقق التماثل، قال

لفضة وز بوزن فال يصح كيال لقوله ملسو هيلع هللا ىلص)  وز لذهب وز بوزن والفضة   الذهب 
لشعري كيال بكيل رواه األثرم من حديث عبادة بن  لرب كيال بكيل والشعري  والرب 
الصامت وألن ما خولف معياره الشرعي ال يتحقق فيه التماثل واجلهل به كالعلم 

وىل حيث اشرتطنا التماثل فالبد أن أريدكم تفهموا القاعدتني، القاعدة األ لتفاضل
يكون التماثل مبعيار الشرع وهو الكيل يف املكيل والوزن يف املوزون هذا األول هذه 

القاعدة األوىل، والقاعدة الثانية إذا مل نعترب املعيار الشرعي يف التماثل فمعناه سنجهل 
لكيلو التماثل يعين لو بعت التمر كيلو بكيلو فهل حتقق التماثل؟ ال مي كن الكيلو 

يساوي كيلة بكيلة، أ أقول اختاروا أحد ثالثة أجوبة إما أن نقول نعم حتقق التماثل وإما 
أن نقول مل يتحقق التماثل نقصد التماثل الشرعي أو نقول ال ندري فاآلن كيلو بكيلو هل 

خذ هذا الكيلو ونضعه يف كيلة و  نضع الكيلو حتقق أم ال ندري؟ ال ندري حنتاج إىل أننا 
الثاين يف كيلة ونرى فإن متاثال حتقق وإن مل يتماثال مل يتحقق وإن مل نفعل هذا التصرف 
فاجلواب ال ندري إذاً إذا مل ندري كيف نقول انه مل يتحقق التماثل فقولوا ال ندري ألن 
القاعدة عند شرط ينبغي وجوده فإذا ختلف الشرط بطل املشروط فاآلن عند الشرط 
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لتماثل واآلن جهلنا التماثل يعين ال ندري هل حتقق هذا الشرط أم ال، واحد يصلي هو ا
لتايل  ال يدري هل توضأ أم ال فهل تصح الصالة؟ الوضوء شرط فال تصح عليه الصالة و
يقول هذا العقد ال يصح ألن هناك شرط مطلوب مل نتأكد منه ولذلك قعدوا قاعدة قالوا 

ل لتماثل كالعلم  اجلهل به أي التماثل كالعلم : تفاضل وهو ذكرها بقولهاجلهل 
 بعضه( يباع )  وال(  ولو كيل املكيل أو وزن املوزون فكا سواء صح :لتفاضل، قال

يعين يقول لك  ملا تقدم)  جزافا( من جنسه )  ببعض( أي بعض املكيل واملوزون ) 
ذه الكومة من التمر نقول ال ن عرف التماثل فالتماثل غري خذ هذه الكومة من التمر 

إذا كنا متأكدين أن هذه الكومة ما مل يعلما تساويهما يف املعيار الشرعي  :متحقق، قال
خرى وعلما كيلهما  عشرة كيلة وتلك الكومة الثانية عشرة كيلة صح عه صربة  فلو 

خر  ى من وتساويهما أو تبايعامها مثال مبثل وكيلتا فكانتا سواء صح وكذا زبرة حديد 
خرى من جنسها هنا نشرتط الوزن إذا متاثال يف الوزن  جنسها فإن ( يعين كومة حديد 

(  العلة الوزنوحديد بنحاس  العلة الكيل كرب بشعري  مع احتاد العلة)  اختلف اجلنس
أي الكيل والوزن واجلزاف لقوله ملسو هيلع هللا ىلص إذا اختلفت هذه  بشرط التقابض)  جازت الثالثة

إذاً بشرط التقابض،  ياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وأبو داوداألش
 له اسم خاص يشمل أنواعا واجلنس ما( اآلن نريد نعرف ما هو اجلنس وما هو النوع؟ 

نواعها والنوع هو الشامل ألشياء خمتلفة )  فاجلنس هو الشامل ألشياء خمتلفة 
ته أنواع متر سكري ومتر برحي ومتر خالص ومتر برين يعين مثال التمر جنس وحت شخاصها

وقد  :إىل غري ذلك، الرب جنس حتته أنواع بر عماين بر أسرتايل بر إمارايت بر قصيمي، قال
لعكس  ختصار وهذا يبحث بتوسع يف علم يكون النوع جنسا و هذه األمور نسبية 

و عربت بعبارة أخرى قلت املنطق وهذه األشياء نقول نسبية يعين لو قلت أ أريد ل
ذا اللفظ الذي استعملته أصبح  املطعومات جنس ويدخل يف أنواعها التمر والرب، اآلن 
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التمر نوع وما صار جنس إذاً العربة مبوضع اإلطالق واملقام اليت تطلق فيه وليس بشيء 
عتبار األنواع اليت حتته وه ي ذكر تعبدي أن التمر جنس فأ أقدر أقول اإلنسان جنس 

عتبار احليوان كائن حي فالكائن احلي احليوان يشمل  وأنثى وأقدر أقول أن اإلنسان نوع 
اإلنسان واحلصان والفرس واحلمار والبغل، على العموم كلمة هذا جنس أو هذا نوع هذا 

ملنطق، واملراد هنا اجلنس األخص والنوع األخص وكل نوعني  حبسب اإلطالق وهذا 
بر عماين وبر قصيمي اجتمعا يف اسم خاص وهو الرب   ص فهو جنساجتمعا يف اسم خا
وفروع األجناس  ( من شعري ومتر وملح )  كرب وحنوه( وقد مثله بقوله وصار الرب جنس 

اآلن سيتكلم عن قواعد عامة منر عليها بسرعة  ) كاألدقة واألخباز واألدهان أجناس
الشعري والقمح والزبيب وكذا لكن هذه فلما نتكلم عن النوع أو عن األجناس ونقول الرب و 

األجناس كل جنس منها حتته أنواع فالزبيب حتته أنواع كثرية وهكذا اآلن سننتقل إىل شيء 
ين فما رأيكم يف فروع األجناس أجناس مثل الدقيق دقيق الرب جنس غري دقيق الشعري 

م  غري دقيق األرز فإذاً ال تقول يف هذه احلالة دقيق الرب ودقيق ال شعري جنس واحد أل
كلهم دقيق ال فهذا بر وهذا شعري فننتبه هلذا ألنه ملا نقول بر قصيمي وبر عماين فاجلنس 

الذي جيمعهم الرب وملا نقول دقيق بر ودقيق شعري فما اجلنس الذي جيمعهم؟ ال شيء 
هذه فروع األجناس ونفس الكالم يف األخباز خبز شعري وخبز دقيق وخبز حب هذه 

خمتلفة واألدهان نقول هذا دهن بقري وهذا دهن غنمي أو كذا فيجمعها دهن أجناس 
وفروع (  :هذا تشابه أمساء لكن هذا جنس وهذا جنس، هذا األصل األول، قال

ألن الفرع يتبع األصل فلما   ) واألخباز واألدهان أجناسمجع دقيق  األجناس كاألدقة
فدقيق احلنطة جنس ودقيق كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسأ 
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ختالف(  اآلن قاعدة أخرى  الذرة جنس وكذا البواقي ألنه )  أصوله واللحم أجناس 
لو عندي فرع أصول هي أجناس فكان أجناسا كاألخباز والضأن واملعز جنس واحد 

 :حلم ضأن بلحم ماعز جنس واحد فلو بعت هذا بذاك البد من التماثل والتقابض، قال
وحلم  لو بعتك حلم جاموس بلحم بقر البد متاثل وتقابضاجلواميس جنس وحلم البقر و 

ختالف أصوله ملا تقدم)  وكذا اللنب( اإلبل جنس وهكذا  األلبان نفس   أجناس 
)  والكبد والشحم واللحم( : الكالم لنب الغنم ولنب البقر مها جنسان، مسألة جديدة

احليوان الواحد، هو اآلن قرأ املبتدأ وما  أي منوالقلب واأللية والطحال والرئة والكارع 
: عطف عليه لكن ما بدا اخلرب، أين اخلرب؟ أجناس، واللحم والكبد إىل آخره أجناس، قال

خر متفاضال )  أجناس(  ا خمتلفة يف االسم واخللقة فيجوز بيع جنس منها   وال( أل
يعك عشرة كيلو حلم بقر لعدم حتقق التماثل يعين ال أب ) بيع حلم حبيوان من جنسه يصح

ببقرة، عشرة كيلو حلم غنم بغنمة ملاذا؟ ألنه صار عشرة كيلو حلم غنم بغنمة صار عندي 
حلم غنم بغنم املشرتط فيه التماثل وال أستطيع التحقق من التماثل مادام هذا حيوان حي 

شاة وهذا حلم مقطع فال أعرف التماثل فال جيوز أصال لكن عندي حلم بقر عشرة كيلو ب
لس  ملا روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن املسيب أن فيشرتط التقابض يف ا

حليوان ى عن بيع اللحم  العلة أنه عند حديث يف هذا والعلة أيضا التعليل  النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
لتماثل   هو عدم التماثل فال نعرف التماثل وليس عدم حتقق التماثل بل جنهل واجلهل 

لتقابض وقلنا هذه قاعدة اكتبوها واحفظوها، قالك بيع اللحم )  ويصح( : العلم 
كلحم ضأن ببقرة ألنه ليس أصله وال جنسه فجاز كما لو )  جنسه غري( حبيوان من 

وال (  :حبيوان آخر غري مأكول، انتهينا من األول، اآلن القاعدة الثانية بيع بغري مأكول
يعين عندي حبوب بر فأبيع   لتعذر التساوي)  وال سويقهبدقيقه ( كرب )  جيوز بيع حب

كيل بر بدقيق الرب فال جيوز األصل نقول جيوز بشرطني التقابض حيصل والتماثل هذا 
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متعذر فكيف أعرف كيلة الرب كم تساوي من الرب املطحون فالتماثل متعذر معرفته فإذاً ال 
ألن أجزاء  :مث يطحن، قالجيوز، الدقيق معروف مطحون، السويق معناه أنه حيمص 

لطحن والنار قد أخذت من السويق وإن بيع احلب بدقيق أو سويق  احلب تنتشر 
أي لعدم اعتبار التساوي إذاً  ألننا ال نشرتط التماثل يف هذه احلالة من غري جنسه صح

ملطبوخ هل ميكن أم ال؟ كيلو حلم ينء مبطبو  لثة تشبهها الينء  خ التماثل، ننتقل لصورة 
لنشاء ألن )  نيئه مبطبوخه( ال بيع )  و(  :ال يتماثل، قال هلريسة أو اخلبز  كاحلنطة 

أصله ( ال بيع )  و(  :، الصورة الرابعةالنار تعقد أجزاء املطبوخ فال حيصل التساوي
يعين برتقال بعصري برتقال واملطلوب التماثل فال نقدر نعرف كاس الربتقال كم  ) بعصريه

 كاس زيت الزيتون كم زيتونة تساوي؟ ال نعرف  كزيتون بزيت  :اوي، مثالهبرتقالة تس
هذا  ) خالصه مبشوبه( ال بيع )  و(  وعنب بعصريه زيت السمسم ومسسم بشريج

اخلامس يعين حنطة صافية مع حنطة خملوطة بشيء آخر ال يصح ألنه يشرتط يف مثل 
عري خبالصة ولنب مشوب خبالص كحنطة فيها ش: هذا التماثل والتماثل اآلن متعذر، قال

يعين غري مقصود مثل لو بعت لنب  النتفاء التساوي املشرتط إال أن يكون اخللط يسريا
بع له غري مقصود، لكشك  أي ال جيوز وكذا فيه ملح بلنب فهذا امللح  وهو بيع اللنب 

ريسة إذاً اهل وال بيع اهلريسة واحلريرة والفالوذج والسنبوسك بعضه ببعض لنب وقمح
هلريسة ال ميكن تكون متساوية كمية اللحم اليت يف األوىل ليست مثل الثانية، احلريرة نوع 

أي اشرتكا يف املواد  وال بيع نوع منها بنوع آخر من الطعام، والفالوذج نوع من احللوى،
حلريرة واحلريرة فيها دقيق ولنب ودسم  واختلفا يف االسم يعين مثال لو أقول اهلريسة 

وال بيع )  و(  :اهلريسة لو تصور أن فيها لنب مثال وفيها قمح فيها بعض األصناف قالو 
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لتمر ملاذا؟ ألين ال أعرف  ) بيابسه رطبه(  هذا السادس من األمثلة يعين ال أبيع الرطب 
لزبيب  :التماثل ال أحتقق منه، قال لتمر والعنب   ملا روى مالك ال جيوز كبيع الرطب 

وأبو داود عن سعد بن أيب وقاص أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن بيع الرطب  وطأيعين يف امل
اآلن سننتقل إىل صور  لتمر قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك

إذا   ) النعومة بدقيقه إذا استو يف( أي دقيق الربوي )  وجيوز بيع دقيقه( : جائزة، قال
س جيوز، قالكا مطحو بدرجة مت ما تساو حال العقد على وجه  :ساوية فال  أل

لنقصان كسمن بقري بسمن )  ٢مطبوخه مبطبوخه( جيوز بيع ) و (  ال ينفرد أحدمها 
فإن كان )  يف النشاف إذا استو بشرط ٣خبزه خببزه( جيوز بيع )  و( بقري مثال مبثل 

ويعترب  :اآلن مسألة جديدة ملشرتطأحدمها أكثر رطوبة من اآلخر مل حيصل التساوي ا
لوزن كالنشاء لصناعة حتول إىل  التماثل يف اخلبز  القمح مكيل لكن اخلبز ال، يعين 

لوزن  لوزن كالنشاء يعين يعترب  موزون، وألنه يتعذر كيله، يقولون يعترب التماثل يف اخلبز 
ألنه يقدر  :القمح، قالأيضا مع أن أصله مكيل وقلنا النشاء فيه قمح والدقيق مطحون 

( يباع ) و (  به عادة وال ميكن كيله لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع مبثله كيال
كالرطب والعنب مبثله )  ٥ورطبه برطبه( كماء عنب مباء عنب )  ٤عصريه بعصريه

وال يصح بيع احملاقلة وهي بيع احلب  :اآلن انتقل إىل مسألة جديدة، احملاقلة لتساويهما
لقمح  د يف سنبله جبنسهاملشت لتماثل فال جيوز أن تبيع مثال قمح يف يدك  للجهل 

 الذي يف السنبلة ألن الكيلة من القمح املصفى ال نعرف كم يساوي كم سنبلة قمح،
وال بيع املزابنة وهي  :ألنه إذا تغري اجلنس ال نشرتط التماثل، قال ويصح بغري جنسه

لتمر لتماثل، مث استثىن قالللجه بيع الرطب على النخل  ن يبيعه  :ل  إال يف العرا 
لتمر فهذا  كيال  ٢مبثل ما يؤول إليه إذا جف ١خرصا يبيع الرطب الذي يف النخل 

شف وجاء موسم الرطب وما عنده رطب فيشرتي يعين مثال عنده   شخص عنده متر 
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مبا مياثل تقريبا فاآلن  كيلة فيشرتي كيلة من الرطب لو حتولت مترا نقدرها كم رطبة فيشرتي
لتماثل فلماذا أجيزت؟ ألنه جاء فيها حديث، قال فيما دون مخسة  :صار عند جهل 

إذاً بشروط بشرط احللول والتقابض قبل التفرق  ٥وال مثن معه ٤حملتاج لرطب ٣أوسق
حلبات نقول هذه كيلة سيأخذ مقابلها رطب يساوي كيلة من  ها  مخسة مثال لو قدر

إذا جف معناه سيأخذ أكثر أم أقل؟ سيأخذ أقل، سيأخذ من الرطب ما يساوي التمر 
خذ أكثر من مخسة  هذه الكيلة التمر إذا أصبح مترا ما يؤول إليه إذا جف لكن ال 

كيلو أو أقل حملتاج .. أوسق، قلنا الوسق ستني صاع يعين ثالمثائة صاع يعين ما يقارب 
 مثن معه فإذا كان عنده مثن يذهب ليشرتي بشرط لرطب أما لو كان غري حمتاج فال، وال

ففي خنل  :احللول والتقابض يعين يسلم الكيلة ويستلم الرطب يعين خيلي له النخلة، قال
هذا الكالم يف الرطب، يف غري الرطب هل يصح أم ال يصح؟  بتخليته ويف متر بكيل

يت يف غريه ا يعين لو كان غري حمتاج احلديث جاء يف استثناء العرا يف الرطب لكن مل 
ألن النص جاء فيها، انتقل  وال يصح يف بقية الثمار :للتمر لكن حمتاج لثمرة أخرى، قال

أو ( أي مع أحد العوضني )  وال يباع ربوي جبنسه ومعه( : اآلن إىل مسألة جديدة
 كمد عجوة ودرهم بدرمهني أو مبدي عجوة أو مبد ودرهم)  "أ"جنسه معهما من غري

ملسألة مشهورة مبسألة مد عجوة ودرهم، املد هو ملء كف اليد والعجوة نوع من هذه ا
لتمر البد  التمر فهو يبيع مد عجوة ودرهم مبدي عجوة فنقول ال جيوز مد العجوة، التمر 

مثال مبثل واآلن هو يشرتي مد العجوة مبدين فتقول املد مقابل املد واملد الثاين مقابل 
ملا روى أبو داود عن فضالة بن  :أن يكون متاثل وتقابض، قالالدرهم ال جيوز فالبد 

نري أو سبعة  عبيد قال أيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص بقالدة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة د
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نري فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال حىت متيز بينهما قال فرده حىت ميز بينهما  هذا هو الدليل  د
 وال(  ال يقصد كخبز فيه ملح مبثله فوجوده كعدمه" ب"الربوي يسريا فإن كان ما مع

الشتمال أحدمها على ما ليس من )  فيه نوى( أي بتمر )  متر بال نوى مبا( يباع ) 
العوضني متر ما فيه نوى بتمر فيه نوى يقول ال يباع ملاذا؟ مسألة مد عجوة ودرهم، جنسه 

نية صار جنسني جبنسني  ع التمر والنوى بتمر ونوىوكذا لو نزع النوى مث  :صورة 
العوض األول فيه جنسني متر ونوى والثاين متر ونوى وميكن النوى أكثر أو التمر هناك 

ألنه صار النوى يف مقابل التمر وأما  نوى بتمر فيه ١ويباع النوى( أكثر من التمر هنا، 
بع ال يلتفت إليه،  صوف ( يباع )  و ٢لنب( اع يب)  والنوى الذي داخل التمر فهذا 

ألن اللنب املستقل يف مقابل الشاة واللنب الذي يف درع الشاة  ) بشاة ذات لنب وصوف
لشاة ذات الصوف فصارت الشاة مقابل  هذا تبع ال يلتفت إليه وكذلك الصوف 

ألن النوى يف التمر واللنب  :الصوف وأما الصوف الذي على ظهر الشاة تبع، قال
يعين بعت الدار  كدار مموه سقفها بذهب صح-٣شاة غري مقصود والصوف يف ال

لذهب لكن نفس الدار بداخلها ذهب مموه جزء منها بذهب فصار الذهب يف مقابل 
لو بعنا وكذا درهم فيه حناس مبثله أو بنحاس  - ٤الدار وأما الذهب الذي يف الدار تبع، 

الدرمهني غري مقصود أو بعنا درهم  درهم فيه حناس مبثله يعين درهم فيه حناس النحاس يف
فيه حناس بنحاس صار درهم مقابل حناس وأما النحاس الذي يف الدرهم غري مقصودة، 

لنخلة  وخنلة عليها متر مبثلها أو بتمر - ٥ ألنه ربوي غري مقصود، صارت النخلة 
لنخلة اليت عليها مثرة فصارت الثمرة مقابل ال نخلة أما والثمرة غري مقصودة أو الثمرة 

 - ٦الثمرة اليت يف النخلة ليست مقصودة اكتبوا تعليق ألن الربوي فيها غري مقصود، 
ما عند مشكلة ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه كحنطة محراء وسوداء ببيضاء 

براهيمي وصيحاين هنا فنحن شرطنا التقابض والتماثل، إذاً نوعي  ومتر معقلي وبرين 
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ا فلو جئنا بنوعني من الرب ونوعني من الرب نشرتط التماثل إذا كانت اجلنس ال مشكلة فيه
أي )  ومرد(  :آخر مسألة وهي قوله. هذه كيلة تساوي كيلة انتهينا بغض النظر عن النوع

الوزن لعرف ( مرجع )  و( على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )  املدينة الكيل لعرف( مرجع 
يعين كيف نعرف أن هذا مكيل أو موزون يقول نرجع لعهد النيب )  زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مكة

ملسو هيلع هللا ىلص فما كان مكيال يف عهده فهو مكيل ليوم القيامة وما كان موزو يف عهده فهو موزون 
قربه إذاً مرد الكيل لعرف املدينة ألن أهل  إىل يوم القيامة، وما مل عرف يف عهده فنلحقه 

ة أهل زرع فكانون هم الذين يعرفون املكيالت ومرجع الوزن ألهل مكة لعرف مكة املدين
ملا روى عبد امللك بن عمري عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص املكيال مكيال  :يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال

ذا التفسري يعين املدينة وامليزان ميزان مكة  حتديد ملناسبة هذا احلديث له معنيان قيل 
ت يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذا التفسري األول وهذا الذي فسره األصحاب يف  املكيالت واملوزو
املذهب وقيل أن املقصود أن نرجع يف تقدير املكيالت يف الكفارات والصدقات هو كيل 

املدينة ووزن مكة فنحن عند يف بعض احلاالت يكون الكفارة إطعام ستة مساكني 
رجع إىل كيل املدينة وعند وزن نصاب الذهب مثال بوزن مكة هذا التفسري الثاين، فن

ملدينة ومكة )  وما ال عرف له هناك( : قال إذاً شيء  ) موضعه اعترب عرفه يف( أي 
جديد مل يكن موجود يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص فننظر يف هذا الزمن اآلن فيصري عرفه عرف هذا 

يعين يقول  ما ال عرف له يف الشرع يرجع فيه إىل العرف كالقبض واحلرز ألن العصر
ه حبسب العرف فكذلك املكيل واملوزون الطارئ الذي مل يكن  مثلما أننا احلرز حدد

 فإن اختلفت البالد اعترب :معروف يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص، افرض أن البالد اختلفت، قال
البالد يعتربونه مكيل وفيه بلد أو بلدين يعتربونه موزون فنعترب يعين أكثر الغالب  العرف



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ١٢٢  

 

الغالب، فإن مل يكن ما فيه عرف غالب نصف العامل يعتربه مكيل والنصف الثاين يعتربه 
حلجاز  :موزون، قال اآلن ذكر املصنف قاعدة، فإن مل يكن رد إىل أقرب ما يشبهه 

انتبهوا هلذه  وجيوز التعامل بكيل مل يعهد :مثل اللنب والدهن، قال وكل مائع مكيل :قال
ي  لكيل النبوي أم  لرب كيال، فكيف نكيله هل البد أن نكيله  املسائل ملا نقول الرب 

حلجم فالبد أن يكون حجمهم واحد، أضيفوا يف هذه  ي مكيال ألن التماثل  مكيال؟ 
زير  سائر احلبوب حىت لو مل تكن مطعومة سيدخل: املكيالت: الصفحة الرب والشعري واأل

وغري املطعوم كاألشنان واجلص والنورة وغريهم والتمر طبعا سيدخل، وما جتب فيه الزكاة 
ختصار ما يكال ويدخر من الثمار مثل الزبيب والفسدق والبندق واللوز  من الثمار وهو 

ن وامللح واملشمش والزيتون، املائع كله سائر املائعات مثل اللنب واخلل وسائر األدها
ت. والعسل الذهب والفضة أصلية وحنوها من معادن األرض وهي سائر  -١:املوزو

الكتان والقطن واحلرير والشعر والوبر والصوف والشحم واللحم - ٢معادن األرض، 
والزعفران والعصفر واجلنب والزبد، غري املكيل واملوزون مثل الثياب واحليوان والثمار اليت 

رة مثل اجلوز والبيض والرمان يعين الثمار اليت ال جتب فيها الزكاة ليست مكيلة وال مدخ
هذه ال مكيلة وال موزونة، وسائر اخلضر والبقول هذه كلها تعترب معدودات ال هي مكيلة 

  .وال موزونة
  فصل يف ر النسيئة

أن ر النسيئة أي ر التأخري فحيث اشرتطنا التقابض فإذا حصل : خالصة ر النسيئة 
خري عدم تقابض فنكون قد وقعنا يف ر النسيئة وسبق أن ذكر أن علة الر الكيل 

لتقابض وقوع يف ر النسيئة، مىت  والوزن فمىت يشرتط التقابض حبيث يكون اإلخالل 
نشرتط التقابض؟ إذا بيع الربوي يعين مكيل جبنسه، أو مبكيل من غري جنسه، أو موزون 

نسه يعين بنفس اجلنس يعين بنفس االسم فإذا بيع املكيل جبنسه، جبنسه، أو موزون بغري ج
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لتمر هذا جبنسه، وإذا بيع  أو مبكيل من غري جنسه فالتقابض شرط معناه التمر إذا بيع 
لرب بغري جنسه ففي كال احلالني نشرتط التقابض، هل هناك فرق إذا بيع املكيل جبنسه 

مرين سنشرتط التقابض لكن يف أحدمها سنشرتط أو بغري جنسه، أين يكون الفرق؟ يف األ
أيضا التماثل ويف اآلخر ال، مىت؟ إذا بيع الربوي املكيل جبنسه اشرتطنا التقابض والتماثل، 
وإذا بيع املكيل مبكيل من غري جنسه اشرتطنا التقابض ومل نشرتط التماثل، وكذلك املوزون 

من غري جنسه سنشرتط التقابض وال جبنسه نشرتط التقابض والتماثل، واملوزون مبوزون 
نشرتط التماثل، وإذا بيع املوزون مبكيل ال نشرتط شيئا، وإذا بيع املكيل بغري مكيل وال 
موزون فكذلك نفس الكالم يف املوزون إذا بيع مبكيل أو املوزون إذا بيع بغري موزون وال 

ب أوىل إذا بيع غري الربوي بغري ربوي،  وحيرم ر(  :قال مكيل ونفس األمر أو من 
ملد وهو التأخري )  النسيئة )  الفضل يف بيع كل جنسني اتفقا يف علة ر( من النساء 

هذه القاعدة األوىل، إذاً اتفقا يف علة الر فكالمها مكيل أو كالمها  وهي الكيل والوزن
 هذا الشرط ) نقدا( أي أحد اجلنسني )  ليس أحدمها(  :موزون هذا األول، الثاين

الثاين، انتبهوا هذا الشرط دقيق ومهم يعين لو كان مكيال فلن يدخل النقد ألنه إذا بيع 
لنقد فلم يتفقا يف علة الر يعين لو بيع املكيل بذهب أو فضة فلن يدخل معنا يف  املكيل 
هذه الصورة حيث ال شروط ألن الشرط األول لن حيصل، مىت حيصل األول؟ مع الذهب 

لذهب، احلديد والفضة لو كان م وزو لو بيع موزو بذهب أو فضة يعين بيع احلديد 
موزون والذهب موزون فإذا اتفقا يف علة الر على الشرط األول، فماذا يشرتط؟ التماثل 

ا يعين على القياس فإذا بيع  ال، تقابض؟ الذي يقول نعم يتكلم عن القاعدة قبل ثبو
لذهب فهذ  اا موزون مبوزون على قاعدتكم اليت قلتموهالذهب أو احلديد املوزون 
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ملوزون يشرتط فيه  فيشرتط التقابض لكن احلنابلة أخرجوا الذهب والفضة قالوا املوزون 
التقابض إال إذا كان أحد املوزونني نقدا ذهب أو فضة يعين هذا يعترب استثناء عن 

ملاذا؟ ألن لو كان تعرفون  ) نقدا( أي أحد اجلنسني )  ليس أحدمها(  :القاعدة قال
ألجل وهذا خالف اإلمجاع وال جيوز شراء  أحد اجلنسني نقدا معناه ال جيوز شراء احلديد 
ألجل البد أن  النحاس وال أي موزون يعين حىت لو قلنا اللحم موزون فال تشرتي اللحم 

إلمجاع يعين اإلمجاع جييز هذا  تدفع الثمن ألن املوزون مبوزون ال هذا غري صحيح هذا 
ليس أحدمها : ويبيح هذا فالبد أن يذكر هذا االستثناء حىت ال خيالف اإلمجاع ولذلك قال

للحم البد من  لنحاس البد من تقابض، احلديد  نقدا إذاً حىت تتضح القاعدة احلديد 
لذهب ال وإال ألدى إىل منع بيع األجل يف مثل هذه األشياء مع  تقابض لكن احلديد 

بذهب أو فضة جاز  فإن كان أحدمها نقدا كحديد: على جوازها، قال انعقاد اإلمجاع
ب السلمالنساء وإال ال ت غالبا أي السلف نسد  ت يف  يف املوزو ألن أكثر املوزو

بعض الذهب والفضة تباع أجال وحاال فمعناه سنمنع األجل وهذا خالف اإلمجاع، هو 
فقة بنقد: ختصار أن هذا خالف اإلمجاع، مث استثىن قال يعين  إال صرف فلوس 

سنستثين اآلن مسألة الفلوس مرت معنا وقلنا الفلوس هي معدن يستعمل كنقد ال هو من 
الذهب وال هو من الفضة يستعمل كنقد يتداوله الناس يبيعون ويشرتون هذه الفلوس قلنا 

خذ حكم الذهب والفضة فيحرم فيها الفضل وحيرم  ما هو حكمها على املذهب؟ هل 
ختصار مل جيعلها مع النقدين وال جعلها مع العروض، جعلها مع  فيها النسأ؟ املذهب 

ب الفضل جعلها عروض قال جيوز  النقدين يف وجه وجعلها مع العروض من وجه ففي 
ب النسأ منع فيها النسأ  الفضل فيها يعين فلس بفلسني ال مشكلة عندهم لكن يف 

بض، فلس بفلسني جائز لكن البد من تقابض هذا معناه الفلس بفلس البد من التقا
فقة بنقد :الكالم يف الفلوس فقال فقة يعين دارجة بنقد يعين بذهب  إال صرف فلوس 
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أو بفضة فتعترب فلوس بذهب، حديد بذهب فما حكمه؟ جائزة ال نشرتط حلول وال 
لنقد ال نساء فيها، تقابض وال متاثل، على القاعدة ملا قال ليس أحدمها نقدا املفروض أن ا

لذهب جتوز مع النسأ املصنف قال  يف الفلوس، ملا قال ليس أحدمها نقدا معناه الفلوس 
ال هذه نستثنيها فقال إذاً الفلوس مع النقد يشرتط فيه احللول والتقابض وإن كنا مل نشرتط 

ه مشكلة، التماثل، هذه املسـألة خمتلف فيها يف املذهب ألن احلجاوي يف اإلقناع ما عند
يف اإلقناع يقول جيوز التفاضل وجيوز النساء وأصال هذه الفلوس عروض هي عرض 

هذا القول األول وهو املذهب أن فيشرتط فيه احللول والقبض : وليست بنقد، قال
واختار ابن  :الفلوس ال جيري فيها ر الفضل وجيري فيها النسيئة، القول الثاين، قال

يعين ال يشرتط التقابض معناه جيوز النسأ وجيوز الفضل  إلقناععقيل وغريه ال وتبعه يف ا
عتبارها عرضا وتبعه يف اإلقناع واختاره تقي الدين وذكره رواية إذاً اخلالف قوي يف هذه 
املسألة داخل املذهب هل الفلوس عرض فبالتايل ال يدخلها الر وال نشرتط التقابض إذا 

لذهب، قال ولو من جنسني فإذا بيع بر بشعري أو )  ملوزوننيوا كاملكيلني(  :بيعت 
ألن الرب والشعري مكيالت واحلديد  اعترب احللول والتقابض قبل التفرق حديد بنحاس

ت فنعترب احللول والتقابض، قال  العقد) وإن تفرقا قبل القبض بطل (  :والنحاس موزو
 ضيف شئتم يدا بيد واملراد به القبلقوله ملسو هيلع هللا ىلص إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا ك

)  القبض التفرق قبل جاز( أو عكسه )  مبوزون مكيال ع وإن(  :القاعدة الثانية
ما مل جيتمعا يف أحد وصفي علة ر الفضل لعدم االحتاد يف العلة  ) النساء( وجاز  أل

حليوان عند الربوي  يعين غري الربوي بغري الربوي يقصد هذا يعين يصري أشبه الثياب 
بربوي آخر خيالفه يف علة الر يشبه بيع غري الربوي بغري الربوي هذا املقصود وأزيد شيء 
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ين أقول ويشبه أيضا بيع الربوي بغري الربوي يعين عند ثالثة حاالت ما فيها شروط 
لها ربوي بربوي خيالفه يف العلة، ربوي بغري ربوي، غري ربوي بغري ربوي هذه ثالثة صور ك

 وما ال كيل فيه وال وزن كالثياب واحليوان جيوز فيه النساء(  :جتوز، القاعدة الثالثة، قال
 :والفواكه واخلضروات كذلك مث قال: املعىن ملا قال كالثياب واحليوان هذه مثالني زيدوا )

خذ على قالئص الصدقة على إبل  يعين يشرتي ألمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن عمرو أن 
خذ البعري الصدقة، كيف؟ مؤجال فيشرتي بعريا للجيش  لبعريين أي للجيش فكان 

إىل إبل  :ببعريين، الثمن بعريين مؤجلة إذا جاءت إبل الصدقة سنعطي البائع منها، قال
؟  دقة رواه أمحد والدار قطين وصححهالص لبعريين، هل هذا ر فباع أو اشرتى البعري 

دة وجيوز فيه عدم التقابض، قالال ألن البعري   :غري مكيل وال موزون فبذلك جيوز فيه الز
لبعريين فإذا كان  وإذا جاز يف اجلنس الواحد ففي اجلنسني أوىل اجلنس الواحد كالبعري 

غري الربوي إذا بيع جبنسه ال نشرتط احللول والتقابض فكيف إذا بيع غري الربوي بغري 
لدين وال جيوز بيع( : جنسه، قال ى النيب  ) الدين  حكاه ابن املنذر إمجاعا حلديث 

لكايلء لدين، قال ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الكاىلء  وهو بيع ما يف الذمة بثمن  :يعين الدين 
مثال عشرة آصع بر قرض لعمرو هذا بيع ما يف الذمة لنفرتض أن ما  مؤجل ملن هو عليه

ت بر قرض لعمرو يعين أخذها زيد قرض لعمرو فما يف ذمة زيد عشرة آصع بر عشرة كيال
املفروض أن يرجع له؟ بيع ما يف الذمة وهي العشرة آصع يف ذمته وعمرو معرتف وزيد 

يطالب عمرو بعشرة آصع فيقول له سأعطيك يعين هذه العشرة آصع بدهلا بثمن مؤجل 
ل مؤجلة فاآلن صار زيد يطالب عمرو بعشرة آصع فا لعشرة آصع اليت يعين مثال عشرة ر

ا زيد يقول له عمرو أ سأشرتي منك هذه اآلصع وهي ليست موجودة هي  يطالب 
ل دين فباع دينا بدين، قال الت أو مبائة ر وهو بيع ما يف : دين سأشرتيها بعشرة ر

ل مؤجلة من  الذمة اكتبوا عشرة آصع بر قرض لعمرو مث قال بثمن مؤجل اكتبوا مائة ر
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ل مؤجلة فالثمن مؤجل واآلصع زيد إذاً زيد  اشرتى العشرة آصع اليت هي لعمرو مبائة ر
ليست موجودة فهي مؤجلة فالذي حصل يعين أنت  زيد تطالبين بعشرة كيالت بر أ 

طل لكن لو صححناه فيصري  ل مؤجلة لو فرضنا أن هذا عقد  أشرتيها منك مبائة ر
ل، ملائة ر ل غائبة فهذا بيع دين  اشرتى العشرة كيالت ويطالبه  الرب غائب واملائة ر

ملن هو عليه اكتبوا عندها وهو عمرو إذاً هذه الصورة األوىل، : بدين فال يصح، قال
يعين لو قال له بعين هذه العشرة اآلصع  وكذا حبال مل يقبض قبل التفرق: الصورة الثانية

ل حالة جيوز ألن الثمن حال والسلعة ليست حالة ي عين الثمن وحده غائب نعم مبائة ر
السلعة وحدها غائبة نعم أما االثنني غائبة فال يعين يف البيع عند أربع صور وهذا الكالم 
س كالمها غائب ال  س أحدمها حاضر ال  سنذكره تفصيال يف السلم االثنني حاضرة ال 

قال أبيعك يصح بيع دين بدين فيقول وكذا لو كان حبال لكن مل يقبض قبل التفرق يعين 
ها فوافق لكن مل يقبض  ل اآلن أعطيك إ بعين العشرة اآلصع نفس املثال األول مبائة ر

لدين فال جيوز،  يعين يصري هنا يف هذه  وجعله رأس مال سلم -٣فوقعنا يف الدين 
احلالة يعين يقول له العشرة اآلصع اليت يف ذمتك  عمرو هذا كالم زيد أو صورة أخرى 

عمرو أريد أن أشرتي منك سلعة سلما يعين أدفع لك الفلوس اآلن والسلعة زيد يقول ل
بعدها فيما بعد وتوفرت شروط السلم املطلوب يف السلم أن يدفع الثمن حاال ألن السلعة 
ا هي تكون رأس مال السلم  غائبة فقال أ ما عندي لكن العشرة اآلصع اليت أطالبك 

ئب والسلم نفسه السلعة املسلم فيها غائبة إذاً بيع أصبحنا وقعنا يف رأس مال السلم غا
دين بدين فال يصلح أنك تقول الدين الذي عندك اجعله هو قيمة السلم ال يصلح ذلك 

  .ملاذا؟ ألنه غري حاضر
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  فصل
لس )  ومىت افرتق املتصارفان(  ما كما تقدم يف خيار ا )  قبل قبض الكل( بدا

العقد  بطل( منه )  البعض( قبل قبض )  أو( جلانبني أي كل العوض املعقود عليه يف ا
سواء كان الكل أو البعض ألن القبض شرط لصحة العقد لقوله   ) فيما مل يقبض

لس مع تالزمهما ولو  لفضة كيف شئتم يدا بيد وال يضر طول ا ملسو هيلع هللا ىلص وبيعوا الذهب 
م مل يتفرقامصطحبني صح  مشيا إىل منزل أحدهم لس ال يضر يف  أل إذاً طول ا

لس فإن تقابضا الثمن كله صح العقد، مل يتقابضا  التقابض نقول البد أن يتقابضا يف ا
وال شيء بطل كل العقد، تقابضا نصف الثمن صح العقد يف نصف الثمن ومل يصح يف 
لس، انتقل إىل مسألة قبض  لس حىت لو طال ا النصف اآلخر فالبد أن يكون يف ا

أما وكيل العقد له أن يقبض أي وكيل القبض ال وكيل العقد  وقبض الوكيل :لوكيل، قالا
وخيتلف حكمه فهو اآلن يتكلم عن وكيل القبض فأ وكلتك أن تستلم عين لكن ما 

قبل مفارقة  وقبض الوكيل :وكلتك أنك تعقد عقد صرف بينك وبني شخص آخر، قال
لس كقبض مو  وهو العاقد نفسه موكله إذاً لو وكلت شخص يقبض عين فالبد أن  كلها

لس ألن العاقد أ وليس وكيل القبض والعاقد الثاين هو  أكون موجود، ماداموا يف ا
البائع فالبد أن يدفع الثمن ويتم التقابض حبضور العاقدين أو وكيل البيع وكيل العقد أما 

ومل يتم التقابض أقول أ  وكيل القبض فال هذا املعىن يعين ال يصري أن أعقد عقد صرف
ولو مات أحدمها قبل القبض  :ماشي وفالن استلم عين فهذا ليس بوكيل يف العقد، قال

ألنه مل حيصل القبض فالبد من متام القبض، اآلن انتقل إىل مسألة جديدة،  فسد العقد
لتع(  :قال نري تتعني  ا عوض مشار إليه يف ا)  ني يف العقديوالدراهم والد لعقد أل

إذاً لو قال اصرف هذه الدراهم إذاً تعينت وال حق   فوجب أن تتعني كسائر األعواض
ذه الفضة مثال اليت  لك لتبدهلا ألن العقد انصب عليها أو قال اصرف هذا الذهب 
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ذا فإذا عيناها تعينت، ما الذي ينبين على هذا التعيني  عندك اتفقنا أن تصرف هذا 
هذا احلكم األول الذي ينبين على تعيني الدراهم )   تتبدلفال( : انتبهوا معي، قال

نري يف العقد، قال ا لوقوع العقد )  فال تتبدل(  :والد بل يلزمه تسليمها إذا طولب 
العقد كاملبيع إذا ظهر ) بطل  فإن وجدها مغصوبة ( :، احلكم الثاينينهاعلى ع

ذا الذهب يعين أ عينت قلت اصرف هذا الذهب أو هذه ا مستحقا لفضة فعينتها 
فاكتشفنا بعدما صار التقابض اكتشفنا أن هذه الفضة أو هذا العقد من الفضة مسروق 

طل ألنه وقع  طل؟ العقد  فهل يقول له أأتين بعقد آخر غري مسروق أم نقول العقد 
ا  عها واكتشف املشرتي أ على عني هذا املسروق مثلما لو أخذ سيارة شخص و

طل مسروقة فه طل؟ العقد  ل يقول له أعطين سيارة أخرى غري مسروقة أم نقول العقد 
وإن تلفت  :إذا أردت أن تعقد على سيارة أخرى فلتعقد عقدا جديدا، احلكم الثالث

ئع  ا معينة، اآلن هذه الفضة أو هذا الذهب معينة قبل القبض فمن مال  واملعني أل
: قبل قبضه أم ال، وضمانه على من املعني؟ قالحيتاج إىل قبض أم ال يعين يتصرف فيه 
ئع ا معينة  وإن تلفت قبل القبض فمن مال  فتكون من  إن مل حتتج لوزن أو عدأل

ئع، ملاذا تقولون أنتم مشرتي؟ ملا قال  ذل كما هو طبعا هو يقول هنا من مال  ضمان 
نري تتعني يف العقد فالذي يدفع الدراهم والد نري يف الشراء العادي غري الدراهم والد

نري  نري وقبل قبضها هذه الدراهم والد الصرف املشرتي فإذا عني الدراهم وعني الد
صارت ملك من؟ صارت للبائع ألن البائع سيسلم السلعة ويستحق هذا الثمن فلذلك 

ئع إال إذا كانت حتتاج إىل وزن أو عد يعين عشرة دراهم أو مائة جرام  قال من مال 
 و( : اج وزن فهذا يصري من مال الباذل وهو املشرتي هذا احلكم الثالث، احلكم الرابعحتت
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هذه كالوضوح يف الذهب والسواد يف الفضة )  معيبة من جنسها( إن وجدها ) 
نري يف العقد مث قال وإن وجدها معيبة : األحكام كلها مبنية على مسألة تعني الدراهم والد

ا كالمنا اآلن ليس بشرط أن يكون صرف،  صرف أو غري اآلن هو عني الدراهم وطبع
وإن وجدها معيبة ملا عني له الثمن أن هذه الدراهم من الذهب فوجدها : صرف، قال

معيبة فما احلكم؟ سيكون عند جمموعة أحكام سننظر اآلن ما نوع العيب فركزوا معي 
ه معيب هذا معىن وإن وجدها معيبة من جنسها اكتبوا عندها كذهب بذهب فوجد: قال

طل ألن  معيب من جنسها ألين لو ما وجدته ذهب أصال وجدته شيء آخر فالعقد 
طل لكين وجدته فعال ذهب  ين فالعقد  العقد انصب على ذهب فإذا ظهر أنه شيء 

هذا نوع  كالوضوح يف الذهب والسواد يف الفضة: لكنه ذهب معيب مثل ماذا؟ قال
إن تعاقدا على مثلني كدرهم فضة  بال أرش)  أمسك( : من العيوب فما احلكم؟ قال

إذاً اآلن لو كان ذهب بذهب فوجدت الذهب الثاين معيب ذهب فعال لكنه معيب  مبثله
فاآلن ال أقدر آخذ عوض ألنه مائة جرام مبائة جرام فال جيوز أن أقول مائة جرام ذهب 

لتقابض إذاً أمسك بال ومعها أرش العيب فدخلنا يف الر ألننا أخ مبائة جرام ذهب لينا 
م تعاقدا على "أ"أرش  خذ أرش أل إن تعاقدا على مثلني كدرهم فضة مبثله فال يقدر 

لسأي على غري مثلني  وإال مثلني، يعين ذهب بفضة وظهر أن " ب" فله أخذه يف ا
لفضة نشرتط  الفضة معيبة فهل ميكن آخذ أرش أم ال؟ ممكن آخذ أرش ألن الذهب 

ين هذا معىن التق ابض لكن ال نشرتط التماثل فيمكن أن أقول زدين فضة أو أي شيء 
لس ألنه ال جيوز التأخري، قال وكذا بعده : قوله وإال يعين على غري مثلني فله أخذه يف ا

لفضة وجد " ج"س ناجلمن غري  نعيد مرة أخرى اآلن يف صورة ب ملا بعنا الذهب 
دة؟ جيوز فقال أ سأعطيك أرشا فضة فصار الفضة معيبة فماذا نشرتط ه ل جيوز الز

العقد بيع ذهب بفضة يشرتط فيه التقابض لكن لو قال سأعطيك األرش برا فهل يشرتط 
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لس من غري اجلنس  لذهب التقابض هذا معىن قوله وكذا بعده يعين بعد ا يف بيع الرب 
من غري اجلنس أي جنس اكتبوا كذهب بفضة معيبة واألرش بر واكتبوا عند قوله 

خذ : العوضني، نعيد الصورة األوىل قلنا إذا تعاقدا على مثلني ذهب بذهب فال يقدر 
خذ من نفس اجلنس ذهب بذهب ال  أرش إذا وجد أحد العوضني معيب فال يقدر 

دة وال التأخري، ب ذهب بفضة وأرش النقص فضة فال جيوز التأخري جيوز  - جتوز الز
لفضة األرش لكن ال جي لس، الصورة الثالثة الذهب  وز التأخري البد من التقابض يف ا

إذاً إذا وجدها " د" العقد للعيب)  رد أو( : وأرش العيب بر فال مشكلة أن يتأخر، قال
خذ األرش إذا كان ذهب بذهب : معيبة من جنسها هلا أربع صور إما أن ميسكها وال 

خذ األرش يف احلال إذا   خذ أو ميسكها و خريه وإما أن ميسكها و كان األرش ال جيوز 
خذ فلوسه وينهي  خريه وإما أن يرد و األرش متأخر إذا كان بر أو كذا يعين جيوز 

كما لو وجد الدراهم حناسا بطل  "٥" وإن وجدها معيبة من غري جنسها: العقد، قال
لفضة وعينت وحنن كالمنا كله يف التعيني قل العقد ت لك بع يل هذه بعتك الذهب 

السيارة بعني هذا الذهب فوافق وعقد العقد، اكتشفت أن هذا ليس بذهب فالعقد 
طل خبالف ما لو وجدته ذهب لكن معيب هنا سندخل يف مسألة األرش هل جيوز 

لس وأحيا جيوز بعد  أخذ أرش أحيا وأحيا ال جيوز أرش أحيا جيوز لكن البد يف ا
لس ولك احلق  يف الرتاجع هذا إذا كانت من جنسها لكن إن ظهر أن املعني ليس من ا

عه غري ما مسى له : اجلنس يعين العيب ليس من جنسه، قال وحيرم الر بني ( ألنه 
دة من احلريب لعموم ما تقدم من األدلة)  واحلريب املسلم خذ املسلم ز ال تقول  ن 

خذ الر وحمرم عليه كما ال تقول أن هذه هذا حريب دمه حالل فهذا حريب ال جيوز أ ن 
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ا نفس الكالم ال جيوز، قال بني املسلمني مطلقا ( حيرم الر )  و(  :حربية جيوز الز 
ألنه ماله أصال ألن الرقيق هو ملك ملا تقدم إال بني سيد ورقيقه )  بدار إسالم أو حرب

نري فقضاه دراهم  ا كان له على آخروإذالسيد وال يعترب هذا ر ألنه بني ماله وماله،  د
كل درهم حبسابه من الدينار صح وإن مل يفعل  "أ"شيئا فشيئا فإن كان يعطيه

ا وقت احملاسبة مل جيز ألنه بيع دين بدين "ب"ذلك اآلن هو له  مث حتاسبا بعد فصارفه 
نري فصار املدين يقضيه دراهم فيعطيه درهم مث درهم إىل أن انتهى من عشر  ة دراهم ألننا د

درهم مقابل الدينار ١٢درهم بعدها قال ١٢درهم فأعطاه ١٢قلنا الدينار عشرة دراهم أو 
درهم على أن تكون عندي دين فهو ١٢فال جيوز، أ أطالبه بدينار ذهب وهو دفع 

ذا فيكون بيع ١٢يطالبين ب درهم وأ أطالبه بدينار فجئنا نتحاسب فقال أبيعك هذا 
 يعين الدين الذي له ماله عليه عمرو من اآلخر زيد وإن قبض أحدمها :دين بدين، قال

نفس املثال الذي قلناه أ أطالبه بدينار وأخذت    وذمة صح معني بعني عمرو مث صارفه
ن أخذ الدراهم وقال ١٢منه  درهم وقال هذه مقابل الدين صح هذا املعىن اكتبوا عندها 

  .يع دين بدين وإمنا دين بعنيهذا عما يف ذمتك صح ألنه ما صار ب
  ب بيع األصول والثمار

ا الدار واألرض والشجر وسيأيت العبد أيضا هذا املقصود به، وسيذكر  األصول يقصدون 
األصول مجع أصل وهو ما يتفرع عنه غريه  :املصنف اآلن أحكام هذا الباب، قال

( بال وواحد الثمر مثرة واملراد هنا الدور واألرض والشجر والثمار مجع مثر كجبل وج
ع دارا ا  أو وهبها)  إذا  ( العقد )  مشل( أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى 

فإن مل جيز كسواد  يعين ليست وقف مثال أي إذا كانت األرض يصح بيعها)  ١أرضها
ما داخالن يف مسمى الدار )  ٢بناءها وسقفها( مشل )  و(  العراق فال مشل )  و (أل
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ومرده  ) املدفونة والسلم والرف املسمرين واخلابية( وحلقته )  اب املنصوبالب( 
ا ملصلحتها العرف فعرفنا اليوم غري عرفهم يعين إذا "٣"والرحى املنصوبة ألنه متصل 

ا ملصلحتها  ع األرض والبناء وما كان متصال  وال داعي ألن قلت بعت الدار معناه 
ذه األمثلة فهي كلها ما ا ملصلحتها  منثل  وكذا  :، قالأشبه احليطان كان متصال 

العرش مفرده " ٥" وما فيها من شجر وعرشيعين إذا كان حتتها، "٤"املعدن اجلامد
(  :عريش وهو ما حتمل عليه الكروم يعين شجر العنب، ما هو الذي ال يدخل فيها؟ قال

(  خل يف العقد،هذا ال يدوهو املال املدفون )  ١ دون ما هو مودع فيها من كنز
ث وكذا ومثل  ٣ ومنفصل منها(  ٢ مدفون)  وحجر ما كان منفصل منها قلنا كاأل

وماء  هذا يف حكم املاء ٤ومعدن جار )  كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح :هو
ا ٦وحجر رحى فوقاين ٥نبع وكل هذا الكالم الذي  واللفظ ال يتناوله ألنه غري متصل 

عند أمثلة أخرى خمتلفة فبعض أمثلتنا ستتوافق مع أمثلتهم وبعضها ال قاله أمثلة واليوم 
ا  يعين مسألة اجلدران والسقف وكذا هم يقولون وحنن نقول لكن فيه أشياء هم يقولو

ولو كانت الصيغة  :وهي ليست عند اليوم وعند أشياء مل تكن عندهم وهكذا، مث قال
ا الطاحونة أو املعصرة دخل وهو حجر الرحى فإذا قال  الفوقاين كالتحتاين املتلفظ 

طاحونة معناه سيدخل احلجر الذي فوق والذي حتت واليوم إذا قال الطاحونة معناه أن 
: آالت الطحن داخلة يف البيع اآلن سننتقل إىل األراضي فبيع األراضي ماذا يشمل، قال

ع أرضا(  ع أر (  بيع األرض: ضعوا عنوان جانيب ) وإن  أو وهبها أو ) ضا وإن 
ا   ١غرسها( العقد )  يقل حبقوقها مشل ولو مل( وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى 

ما من حقوقها)  ٢وبناءها الغرس هو الشجر الذي له ساق والزرع الذي ليس له  أل
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نية، قال ع وحنوه بستا ألنه  :ساق فهذا ينبت مرة مث ينتهي مث يزرع مرة  وكذا أن 
لو قال بعتك البستان كأنه قال بعتك األرض يشمل ما  ض والشجر واحلائطاسم لألر 

هذا الزرع له " أ" ال حيصد إال مرة ٣)  زرع وإن كان فيها( عليها من بناء وغرس، 
نية، أو أنه جيز مرارا  حاالن إما أنه ال حيصد إال مرة واحدة حيصد وينتهي ويزرع مرة 

كرب وشعري (  :ثانية والثالثة والرابعة إىل أن ينتهي، قالهو يزرع فيجز املرة األوىل وال" ب"
إىل أول وقت أخذه بال أجرة ما )  مبقى(  :إذاً ال يدخل يف العقد، قال وحنوه)  فلبائع

معناه أن الزرع الذي ال حيصد إال مرة واحدة يدخل يف العقد أم ال؟  مل يشرتطه مشرت
وما عليها من زرع فيدخل لكن إذا مل  اجلواب ال يدخل إال بشرط فلو قال بعتك األرض

خذ أجرة إال إذا اشرتط املشرتي  يقل فالزرع للبائع ويبقى هذا الزرع إىل وقت أخذه وال 
فما احلكم؟ نقول املوجود " ب" مرارا)  جيز( الزرع )  كان وإن(  :أن الزرع ليس له، قال

يت بعد ذلك هو للمشرتي، قال ما جيز مرارا مثل وهو  كرطبة :هلا، قال للبائع وما 
ذجنان )  أو يلتقط مرارا(  النبات األخضر كالنعناع والكراث وبقول الربسيم كقثاء و

ا تراد للبقاء فهي كالشجرة)  للمشرتي فأصوله( وكذا حنو ورد  واجلزة واللقطة (  أل
ن عند البيع وعلى  حأي امللق ألنه كالثمر املؤبرللبائع  وكذا زهر تفتح)  للبائع الظاهر

أي هذه الثمار الظاهرة يقطعها بسرعة ألنه سيحدث غريها بعد  البائع قطعها يف احلال
الشرط وكان له كالثمر املؤبر إذا )  وإن اشرتط املشرتي ذلك صح(  :ذلك، قال

ر كما مثشرت ظن دخول ما ليس له من زرع و اشرتطه مشرتي الشجر ويثبت اخليار مل
ى يقول املشرتي يظن دخول ما ليس له يعين يظن إذا هذه مسألة أخر  لو جهل وجودمها

اشرتى األرض فالزرع له مث اكتشف قالوا أنه ليس لك يقول يثبت له اخليار ألنه يتضرر، 
بل الدور فقط يعين لو اشرتى منه القرية ال يشمل وال يشمل بيع قرية مزارعها  :قال
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ص على املزارع أو وجدت أما إذا ن بال نص أو قرينة :مزارع سيشمل الدور فقط قال
ا تدخل   . قرينة فإ

  فصل
ع(   لبائع( الثمر )  ـف( ولو مل يؤبر )  خنال تشقق طلعه( أو وهب أو رهن )  ومن 

األصل ال نتكلم : خالصة هذا الفصلوحنوه )  مبقى إىل اجلذاذ إال أن يشرتطه مشرت
انتقلنا للشجر فإذا  عن الثمر نتكلم عن األصل، حنن انتهينا من الدار واألرض واآلن

اشرتى أصل الشجرة، الثمار اليت عليها هل تدخل أم ال؟ سيقول املصنف اآلن أنه فيه 
خذها املشرتي واحلد هو وجود الثمرة،  حد معني ما قبله ال تدخل وبعده تدخل يعين 

يعين لو قلت اجلنني فمىت يبدأ وجوده؟ هل من والدته أم قبل ذلك يف بطن أمه، حىت يف 
أمه أطوار، هل ملا كان نطفة أم علقة أم مضغة أم ملا ختلق آدمي أم ملا خرج من بطن  بطن

أمه؟ نفس الكالم سنقول هنا إذا وجدت الثمرة مىت وجدت الثمرة فهي غري داخلة يف 
ملعىن أن الشجرة إن وجدت عليها  البيع ألن عند حديث نص يف هذا لكن نفهمه 

لألكل موجودة لكن غري صاحلة لألكل لكنها وجدت  الثمرة ووجودها ال يعين صالحها
فإذاً الثمرة شيء آخر حيتاج إىل نص لكن قبل وجودها فهي تذهب مع العقد مع املبيع، 
اآلن نركز على كيف نعرف وجودها من عدم وجودها سنقول يف النخل إذا تلقح أو إذا 

بريه تشقق الطلع حيصل قبل وهو تلقيحه؟  تشقق طلعه، ما الفرق بني تشقق طلعه وبني 
لتلقيح أنه يلقح فعال  التأبري لكن الزمن قريب فمن أهل العلم وهم اجلمهور قالوا العربة 
وهذا النص الذي جاء، واإلمام أمحد يقول يكفي تشقق الطلع فإذا حصل تشقق الطلع 
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قق معناه أنه حصل التلقيح أو سيحصل قريبا إذاً العربة بتشقق الطلع فإذاً إذا حصل تش
الطلع فالثمرة غري داخلة يف العقد، العقد انصب على الشجرة ومل ينصب على الثمرة 
والثمرة أصبحت موجودة وإن كانت غري مرئية لكن حصل التلقيح وخلقت، هذا يف 
النخلة لكن غري النخلة سنختلف حبسب حاهلا فعند أشياء تظهر الثمرة ظهور فإذا 

مان والتني هذه بظهورها فإن بدأت تظهر إذاً هي ظهرت ظهورا مثل العنب والتوت والر 
ليست داخلة افهموها هكذا إن وجدت الثمرة معناه عند سلعتان األصل سلعة والثمرة 
سلعة والعقد انصب على إحدى السلعتني وهو األصل وقبل وجودها قبل احلد الفاصل 

بعة الذي تكلمنا عنه أو هذا الفاصل الذي سنذكره، قبلها ليست موجودة  فتكون 
للشجرة وعند شيء آخر عند بعض الثمار خترج من زهرها يعين تكون هي داخل 

الزهرة فتنفتح الزهرة وتظهر الثمرة مثل املشمش والتفاح وعند أشياء خترج من غالفها فإذا 
خرجت أصبحت موجودة مثل الورد والبنفسج والقطن إذاً كل مثرة حبسب حاهلا فمىت 

لظهور والوجود فعند ذلك تصبح هي سلعة مستقلة حتتاج عقد جديد حكمنا عليها 
فهي للبائع ال تدخل يف العقد ألن العاقد أو البائع مل يبعها وإن كان قبل ذلك فهي 

ع(  :تدخل وتكون للمشرتي، قال )  تشقق طلعه ١خنال( أو وهب أو رهن )  ومن 
هذه الرواية تقي الدين وهذا موافق ونصرها أي " وعنه التأبري شرط"أي يلقح  ولو مل يؤبر

مبقى إىل اجلذاذ إال أن  لبائع( الثمر )  ـف(  للجمهور وموافق لنص احلديث أيضا،
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص من ابتاع خنال بعد أن تؤبر  :،الدليل على هذه املسألةوحنوه)  يشرتطه مشرت

عها إال أن يشرتطه املبتاع متفق عليه ا للذي  يعين اإلمام أمحد  التأبري التلقيحو  فثمر
لتشقق والنص كان على التلقيح قال لتشقق  :ملا قال  وإمنا نص عليه واحلكم منوط 

لنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع  ملالزمته له غالبا يقول وكذا لو صاحل 
أعطيك  الثمرة بعد التلقيح أو بعد تشقق الطلع ال تدخل لو جعله أجرة قال أجرتك أن
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هذه النخلة فهل ستدخل الثمرة فإذا حصل هذا بعد التلقيح فهي غري داخلة، قبل التلقيح 
ووصية  فخبالف وق: هي داخلة أو نقول قبل التشقق أو بعد التشقق لكن استثىن قال
ألن الثمرة هنا مناء األصل  فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو مل تؤبر كفسخ لعيب وحنوه

ا   إذاً عند ثالث صور تدخل فلما وقف الشجرة وقفها كاملة هذا معناه أو أوصى 
ا مناء متصل للشجرة، قال بعة أل )  وكذلك(  :كاملة بثمرها، أو فسخ لعيب فالثمرة 

وما تظهر مثرته يعين ضابط هذا )  والتوت والرمان وغريه ٢شجر العنب( أي كالنخل 
من كل شجر ال قشر على مثرته فإذا بيع  وهو التني كجميزالثاين ما كان له مثرة تظهر 

  يعين زهره ٣ ما ظهر من نوره( كذا )  و(  وحنوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع وحنوه
)  كالورد( مجع كم وهو الغالف )  ٤ كاملشمش والتفاح وما خرج من أكمامه

اً إذ  تشقق الطلع مل يف كل سنة ألن ذلك كله مبثابةالذي حي)  والقطن( والبنفسج 
إىل اآلن عند أربعة وهي النخل إذا تشقق طلعه، ما تظهر مثرته إذا ظهرت تصبح للبائع 
ين يوم ظهرت الثمرة فتكون للمشرتي، الثالث الثمرة اليت  عها و وقبل أن تظهر يعين لو 

تكون هلا زهر داخلها الثمرة مث تنفتح الزهرة وتظهر الثمرة فإذا انفتحت أصبحت ال 
ائع، وما خرج من كمه من غالفه فهذا يكون يعين قبل خروجه من الكم تدخل وهي للب

أي قبل )  وما قبل ذلك(  :يكون للمشرتي، بعده يكون للبائع ألن هذا الظهور، قال
التشقق يف الطلع والظهور يف حنو العنب والتوت واملشمش واخلروج من األكمام يف 

وم احلديث السابق يف النخل وما وحنوه ملفه)  والورق فلمشرت( حنو الورد والقطن 
لقياس عليه وإن تشقق أو ظهر بعض مثره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغريه  عداه 

إال  :إذا ظهر بعض الثمرة فهو للبائع والبعض الذي مل يظهر هذا للمشرتي مث قال ملشرت
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ع ماذا نفهم من هذا؟ هو  فالكل لبائع وحنوه أي واحدة ظهر بعض مثرها يف شجرة
بستان عند عشر شجرات شجرة ظهر مثرها وشجرة مل يظهر شيء وشجرة ظهر بعضه 

وبعضه مل يظهر فما احلكم؟ الشجرة اليت مل يظهر منها شيء هذا ال يدخل فهي 
للمشرتي، وما ظهر مثرها فهي للبائع، وما ظهر بعض مثرها فهي أيضا للبائع، البعض أم 

فإذا   السقي ملصلحة ولو تضرر اآلخر شرتيأي البائع وامل لكلو  :الكل؟ الكل قال
 :، قالبيع الثماركانت للبائع له أن يسقي وإذا كانت للمشرتي كذلك، اآلن سننتقل إىل 

ى )  قبل بدو صالحه وال يباع مثر(  ى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها  ألنه ملسو هيلع هللا ىلص 
انتهينا من بيع األصول وانتهينا من  دالبائع واملبتاع متفق عليه والنهي يقتضي الفسا

الدار واألرض والشجر اآلن نتكلم عن بيع الثمار فيقول ال جيوز بيع الثمرة قبل أن يبدو 
ملا روى مسلم عن ابن عمر  ) زرع قبل اشتداد حبه( يباع  ) وال( : صالحها مث قال

ى عن بيع النخل حىت يزهو وعن ب من أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  يع السنبل حىت يبيض و
ى البائع واملشرتي  األخضر كالكراث وحنوه وبقل الربسيم رطبة( تباع )  وال(  العاهة 

أي منفردة عن أصوهلا ألن ما يف األرض  )وال قثاء وحنوه كباذجنان دون األصل 
يعين كالذي  مستور مغيب وما حيدث منه معدوم فلم جيز بيعه كالذي حيدث من الثمرة

هذا املعىن يعين ال جيوز بيعه هذه األشياء املنفردة عن أصوهلا فال  دث من الثمرةسيح
فإن بيع الثمر قبل بدو  :يستطيع أن يقول له أبيعك هذه القثاء فهي كل يوم تزيد، قال

صوله رضه أو بيعا ملالك أصلهماأي الغرس الشجر  صالحه  وهو  أو الزرع األخضر 
صاحب الشجر أو بعنا الزرع لصاحب األرض أو صاحب املشرتي يعين بعنا الثمر ل

، أو بيع ملالك األصل "١"األصل يعين يصح البيع قبل الصالح إذا بيع مع أصله هذا 
صح البيع  أي مع أصل الزرع أو بيع قثاء وحنوه مع أصله :هذا الثاين، والصورة الثالثة

فلم يضر  ا يف البيعتبع ألن الثمر إذا بيع مع الشجر والزرع إذا بيع مع األرض دخال
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وهلذا اكتبوا يصح البيع قبل الصالح يعين يصح بيع الثمار قبل صالحها  احتمال الغرر
إذا بيع بشرط القطع يف احلال فيجوز -٣إذا بيع ملالك األصل، -٢إذا بيع مع أصله، - ١

فقد حصل التسليم للمشرتي  أي مالك الشجرة وإذا بيعا ملالك األصل: ذلك، قال
إذاً الثمرة إذا بعناها مع الشجر والزرع إذا بعناه مع األرض سيدخل يف البيع  كمالعلى ال

تبع وإذا بعنا الشجرة ملالك األصل فقد حصل التسليم يعين مثال لو قال يعين شخص 
ع النخل بعد تشقق الطلع أصبحت النخلة للمشرتي  مثال ميلك الشجرة اآلن البائع لو 

ا بدا صالحها يعين حصل التشقق لكن ما ظهر فأصبح األصل والثمرة للبائع لكن اآلن م
لواحد والثمر لواحد، هذه الثمرة هل جيوز لصاحبها أن يبيعها قبل بدو صالحها فال جيوز 
بيعها إال لصاحب النخل، قبل بدو الصالح لصاحب النخلة أما أن يبيعها لغريه فال، مث 

ع الثمرة قبل بدو صالحها أ)  إال( : قال بشرط ( و الزرع قبل اشتداد حبه إذا 
ما ألن املنع من البيع خلوف التلف وحدوث )  القطع يف احلال فيصح إن انتفع 

ا؟ هو ممكن أن يشرتي الثمر قبل بدو   العاهة وهذا مأمون فيما يقطع كيف ينتفع 
ع الرطبة والبقول )  أو(  :صالحها وجيعلها علف للبهائم هذا ممكن، قال ( إال إذا 

ع )  أو( فيصح ألنه معلوم ال جهالة فيه وال غرر )  جزة(  ـموجودة ف)  ةجز  إال إذا 
انتقل اآلن احلصاد على  موجودة ملا تقدم وما مل خيلق مل جيز بيعه)  لقطة( القثاء وحنوها 

لقثاء وحنوها )  واللقاط( لزرع واجلذاذ لثمر )  واحلصاد(  :من؟ واللقاط على من؟ قال
يت املشرتي ويلقط ما له وحيصد  ألنه نقل مللكه)  على املشرتي(  عها هو  يعين مادام 

مثل لو واحد اشرتى طعام فهو الذي  وتفريغ مللك البائع عنه فهو كنقل الطعام ما له،
عه( : ينقله وال تقول له أوصله للبيت إال بشرط، قال أي الثمر قبل بدو )  وإن 
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من غري ذكر قطع أي )  مطلقا( لقثاء وحنوه صالحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو ا
( عه ذلك )  أو(  :مل يصح، قال"١"إذاً مطلقا  البيع ملا تقدم وال تبقية مل يصح

عه الثمرة قبل بدو صالحها وشرط عليه أن  مل يصح البيع ملا تقدم "٢") بشرط البقاء
بد صالحه بشرط أو اشرتى مثرا مل ي( تبقى فال يصح إما أن يقطعها وإال مل يصح، 

دته)  القطع وتركه حىت بدا هذه الصورة الثالثة تبطل اشرتى  صالحه بطل البيع بز
س، ما وىف  الثمرة قبل بدو صالحها ال جيوز حرام لكن قال بشرط أن اقطعها اآلن فال 

لئال جيعل ذلك ذريعة إىل شراء الثمرة قبل  :لشرط وما قطع فيبطل العقد، ملاذا؟ قال
وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع مث ترك  حها وتركها حىت يبدو صالحهابدو صال

سيبطل العقد يف هذه احلالة، بشرط القطع معناه يقطع وال يؤخر حىت  حىت اشتد حبه
( اشرتى )  أو( ظاهرة من بقل أو رطبة )  جزة( اشرتى )  أو( يصلح الزرع أو الثمار، 

لئال  هذه الصورة الرابعة بطل البيع)  فنمتا (ظاهرة من قثاء وحنوها مث تركهما )  لقطة
  .ط القطعبغري شر  وحنوها يتخذ حيلة على بيع الرطبة وحنوها والقثاء

بطل )  آخر واشتبها( معه )  وحصل( من مثر  "٥") أو اشرتى ما بدا صالحه(  :قال
ه وغري يعين املوفق  قدمه يف املقنع :هذه املسألة خالف املذهب هي رواية، قال البيع

أن  والصحيح: من املذهب اكتبوا عنوان جانيب املذهب عدم البطالن، قال والصحيح
لبائع والباقي للمشرتي وإال اصطلحا لوأن علم قدر الثمرة احلادثة دفع البيع صحيح 
ألن املبيع اختلط بغريه ومل يتعذر تسليمه  :هذا هو املذهب، ملاذا؟ قال وال يبطل البيع

 بلها اختاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صالحها كما تقدموالفرق بني هذه واليت ق
لو أنه اشرتى الثمرة صاحلة فالبيع صحيح حصل شيء آخر مع الثمرة : معىن هذا الكالم

ع الثمرة بعد بدو صالحها  فما حصل ومنى بعد ذلك هذا ليس تبع البائع يعين هو 
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من مثر فيكون للبائع فاختلط اآلن فالثمرة املبيعة هي ملن اشرتاها وما حيصل بعد ذلك 
ا يف الر فرتكها )  عرية( اشرتى رطبا )  أو( ملك البائع مبلك املشرتي،  وتقدمت صور

ألن العرا إمنا جازت للحاجة، العرا هي انه البيع )  بطل( أي صارت مترا )  فأمترت( 
لتمر الذي يف يده حلاجته للرطب  هذه مسألة مستثناة سيشرتي الرطب الذي يف النخل 

خذه وإمنا  ب الر فإذا فعل ذلك واشرتى الرطب يف النخل ومل يقطعه و مرت معنا يف 
ألنه إمنا جاز للحاجة إىل أكل : تركه حىت أمتر إذاً هذا ليس حباجة إىل الرطب، قال

أي الثمرة )  والكل(  الرطب فإذا أمتر تبينا عدم احلاجة سواء كانت الرتك لعذر أو ال
ما له ( أي ظهر )  وإذا بدا( البيع ) لفساد )  للبائع( وما حدث معها على ما سبق 

 مطلقا( أي بيع ما ذكر من الثمرة واحلب )  الثمرة واشتد احلب جاز بيعه صالح يف
أي تبقية الثمر إىل  "ب") بشرط التبقية( جاز بيعه )  و( أي من غري شرط  "أ")

 إىل احلصاد ١وللمشرتي تبقيته( لعاهة ببدو الصالح اجلذاذ والزرع إىل احلصاد ألمن ا
هل جيوز التصرف فيه قبل قبضه؟  ٣ه قبل جذهوله بيع ،٢وله قطعه يف احلال)  واجلذاذ

لتخلية فجاز التصرف فيه،  بسقي الشجر  ) البائع سقيه ويلزم( نعم ألنه مقبوض 
وكذا لو مل حيتاج  قناعكما يف اإلأي إىل السقي )  إن احتاج إىل ذلك( الذي هو عليها 

ألنه جيب عليه تسليمه كامال  :معناه يلزمه مطلقا كما يف املعونة وشرح املنتهى، قال إليه
يعين الذين يقولون أنه يلزمه أن يسقيه ألنه يلزمه أن يسلمه كامال فالسقي  فلزمه سقيه

لسقي،  زمه السقي يعين أيضا يل لسقي)  وإن تضرر األصل( من كماله وال يكمل إال 
ع األصل وعليه مثر للبائع  ولو كان يضر األصل، وجيرب عليه إن أىب خبالف ما إذا 

ألن البائع مل ميلكها : هذه الصورة العكس، ما الفرق؟ قال فإنه ال يلزم املشرتي سقيها
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ع األصل وبقيت الثمرة فهي ملكه وال ذنب للطرف الثاين أن  من جهته البائع ملا 
هذه أصال ميلكها من قبل مل ميلكها من طرف املشرتي لكن هذا ملكه من يسقيها، يقول 

قي عليها، قال مثرة بيعت بعد بدو صالحها دون أصلها قبل )  وإن تلفت(  :أول 
فة مساوية )  مساوية فة( أوان جذاذها  ذه الشروط الثالثة فتلفت  إذا بيعت الثمرة 

ن] ١[ وهي ما ال صنع آلدمي فيها كالريح واحلر ية فهذه هلا حكم ألنه سيأيت حاالت 
حلديث )  البائع على( القبض ولو بعد )  رجع( : هذه اآلفة السماوية، قال والعطش

هذه املسألة مرت معنا أن الثمر على  إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أمر بوضع اجلوائح رواه مسلم جابر
م وإن كان التالف وألن التخلية يف ذلك ليست  الشجر من ضمان البائع بقبض 

ما يضمنه البائع قبل قبضه ذكر الثمر على  يسريا ال ينضبط فات على املشرتي
( ولو البائع )  آدمي(  على ما تقدم] ٢[أي الثمر املبيع  آدمي ) وإن أتلفه(  الشجر،

أي البقاء )  واإلمضاء( ومطالبة البائع مبا دفع من الثمن )  خري مشرت بني الفسخ
، مسألة "ب"، واإلمضاء "أ"إذاً خري بني الفسخ لبدل )  ومطالبة املتلف( البيع على 

 ) الشجرة صالح هلا ولسائر النوع الذي يف البستان( مثرة )  وصالح بعض(  :جديدة
صالح بعض مثرة الشجرة  ألن اعتبار الصالح يف اجلميع يشق انتبهوا النوع وليس اجلنس

ئر النوع، صلح مثال الرطب السكري وفيه برحي لكنه مل معناه صالح هلذه الشجرة ولسا
يظهر أما السكري بدأ يصلح هذا املعىن، اآلن سيذكر كيف نعرف بدو الصالح سيذكر 

الصالح يف مثر النخل أن حتمر  وبدو(  :اآلن أربعة صور لبدو الصالح، الصورة األوىل
ى عن بيع الثمرة حىت)  أو تصفر  تزهو قيل ألنس وما زهوها قال حتمار أو ألنه ملسو هيلع هللا ىلص 

يعين يصبح فيه ماء  ) أن يتموه حلوا "٢" ويف العنب( واحلديث متفق عليه،  تصفار
ى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع العن ويكون حلو ب حىت يسود رواه أمحد ورواته لقول أنس 

أن يبدو فيه النضج  (بطيخ كالتفاح وال "٣") بقية الثمرات ويف(  قاله يف املبدع تثقا



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
www.bajabir.com              

  
  
  
  
 

١٤٣  

ى عن بيع الثمرة حىت تطيب متفق عليه والصالح يف حنو ) ويطيب أكله  ألنه ملسو هيلع هللا ىلص 
عموما كل القضية تنبين على العرف فما يصلح لألكل هذا هو  "٤"قثاء أن يؤكل عادة

ع ومن (  :بيع العبداآلن سنتكلم عن " ٥"ويف حب أن يشتد أو يبيض الصالح،
ابن عمر  حلديث)  له مال فماله لبائعه إال أن يشرتطه املشرتي( أو أمة )  عبدا

ع عبدا وله مال فماله  فإن  ( رواه مسلم  إال أن يشرتطه املبتاع لبائعلمرفوعا من 
ملال )  اشرتط علمه( الذي مع العبد )  املال( أي املشرتي )  قصده كان أي العلم 

ألنه مبيع  :كان هو يريد املال فيشرتط علمه بذلك، قال  إذا ) البيع وسائر شروط( 
يشرتط له )  فال( يكن قصده املال )  وإال(  مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى

اكتبوا عندها يف حال إن مل  ولو كان جمهوالأي مال العبد  شروط البيع وصح شرطه
ألنه دخل تبعا أشبه  ليكن قصده املال إذاً البد أن يعرف كم املال وال يكن جمهو 

مثل الثمن أو فوقه أو دونه وإذا  املال الذي مع العبد وسواء كان أساسات احليطان
قالة أو غريها رده معه اليت على العبد )  اجلمال وثياب(  اشرتط مال العبد مث رده 

دة على العادة)  للبائع( املبيع  ا ز وب ثياب اجلمال هي ثياب الزينة العبد عنده ث أل
وال  يشتغل فيه للعمل وعنده ثوب يلبسه يف العيد يف املناسبات فهذا ال يدخل مع العبد،

ا حاجة العبد هذه زائدة عن العادة وليس للعبد حاجة فيها لكن ثياب العادة  يتعلق 
ن العادة ببيعها )  العادة للمشرتي( ثياب لبس )  و ( البد أن تكون مع العبد، جلر

ن ويقول ال أعطيك ثياب يعين ال يسلم معه ويشمل بيع دابة كفرس جلاما  العبد عر
اللجام الذي يضعوه يف الفم واملقود الذي يسيقون به الدابة والنعل الذي  ومقودا ونعال

  .يضعوه حتت رجلها كل ذلك يشمله
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  ب السلم
لس  هو لغة أهل احلجاز والسلف لغة أهل العراق ومسي سلما لتسليم رأس املال يف ا

عند شيء امسه املسلم هذا املشرتي وعند املسلم إليه وهذا البائع وعند وسلفا لتقدميه 
شرعا عقد على موصوف يف الذمة مؤجل : املسلم فيه وهي السلعة، تعريف عقد السلم

يعين ال يسلم حال منضبط الصفات بثمن مقبوض يف جملس العقد هذا هو تعريف 
خيرج عن أربع صور إما أن يكون الثمن والسلعة حالة وهذا السلم، حنن قلنا أن البيع ال 

بيع النقد احلال وإما أن تكون السلعة حالة والثمن مؤجل وهذا بيع اآلجل وإما العكس 
أن يكون الثمن حال والسلعة مؤجلة وهذا هو السلم وهي جتوز لكن بشروط إذا توفرت 

ين يعين كالمها مؤجل الثمن مؤجل سبعة شروط جيوز بيع السلم والصورة الرابعة كالمها د
لدين وهذا ال جيوز وحكي اإلمجاع على ذلك إذاً  والسلعة مؤجلة وهذا بيع الدين 

لنسبة للسلم عقد على موصوف يف الذمة هذه  التعريف الشرعي يشتمل على أربع نقاط 
لثمن الثمن حال يف جم لس النقطة األوىل تنضبط صفاته ومؤجل والركن األخري يتعلق 

 ) الذمة يف( لصفة  ٢طينضب)  ١عقد على موصوف( شرعا )  وهو(  :العقد، قال
مبجلس  ٤بثمن مقبوض( جل معلوم )  ٣مؤجل( فال يصح يف عني كهذه الدار 

إلمجاع لقوله ملسو هيلع هللا ىلص من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم )  العقد وهو جائز 
ألنه بيع )  لفاظ البيع( السلم )  ويصح(  عليه ووزن معلوم إىل أجل معلوم متفق

ما حقيقة فيه)  السلم والسلف( بلفظ )  و( حقيقة  إذاً عند ثالثة ألفاظ بلفظ  أل
إذ مها  :البيع، لفظ السلم، لفظ السلف ثالثة ألفاظ تصح، اآلن سننتقل إىل الشروط

دة على شروط البيع زائ)  بشروط سبعة( اسم للبيع الذي عجل مثنه و أجل مثمنه 
وجودها ... ضبط ونص قدرها مث األجل : هذه الشروط السبعة مجعت يف بيت واحد
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ختصار يعين البد أن تكون السلعة املؤجلة قابلة للضبط : وذمة واملال حال معىن هذا 
ا وإذا كانت ال تنضبط انتهى املوضوع فالبد أن تكون قابلة للضبط يعين  تنضبط بصفا

يشرتي منه جواهر فكيف يصف اجلواهر ال تنضبط اجلواهر إذاً البد أن لو أراد أن 
تنضبط وسيأيت تفصيلها اآلن سأشرح الشروط بسرعة حىت يسهل علينا فهمها عند 

ا، الثانية نص يعين النص على هذه الصفات إذاً األول أن تكون قابلة للوصف  قراء
ار يعين لو كان السلم يف بر فهل الثانية النص على الوصف، الثالث قدرها بيان املقد

ينضبط؟ نعم مثل بر جيد قصيمي أو حجازي أو عماين والبد أن حتدد كم كيلة، مث 
األجل السلعة مؤجلة فينبغي أن حتدد األجل الذي ستسلم فيه، وجودها البد أن تكون 

 السلعة مما يوجد يف هذا األجل لكن ال تقول مثال أريد فواكه أو مثال أريد التمر يف
وذمة البد أن تكون يف : الشتاء وموسم الرطب هو الصيف، وجودها يعين وقتها قال

الذمة يعين العقد ينعقد على شيء يف الذمة وليس على شيء موجود يعين ال تشرتي سلم 
أقول أشرتي منك هذا الرطب سلما ال فاملوجود تشرتيه شراء وال يكون سلم، واملال حال 

واجلار متعلق  :عن رقاقة البيت املهم أنه جيمع الشروط، قاليعين الثمن حال بغض النظر 
اليت  هذا الشرط األول ) أحدها انضباط صفاته(  أي يصح بشروط سبعة يصح ـب

ختالفها اختالفا كثريا ظاهرا ألن ما ال ميكن ضبط صفاته خيتلف كثريا  خيتلف الثمن 
وب ومثار وخل ودهن ولنب أي كمكيل من حب)  مبكيل(  فيفضي إىل املنازعة واملشاقة

من قطن وحرير وصوف وحناس وزئبق وشب وكربيت وشحم وحلم )  وموزون( وحنوها 
هو اآلن ميثل  من ثياب وخيوط)  ومذروع(  ع قطعهينء ولو مع عظمه إن عني موض

يقول هذه املنضبطة العادة أن تكون مكيلة أو موزونة أو مذروعة فهذه تنضبط عادة، 
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هذا  ) املختلف كالفواكه فأما املعدود( : ا ال جيوز فيه السلم، قالاآلن سننتقل إىل م
لصغر مما ال جيوز فيه السلم  ١رقم  املعدودة كرمان فال يصح السلم فيه الختالفه 

س والكرب ا ختتلف )  البقول(  ـك)  و(  املعدود املختلف أما إذا كان ال خيتلف فال  أل
حلزم  ا ختتلف وال ميكن ذرعها الختالف )  اجللود(  ـك) و ( وال ميكن تقديرها  أل

ت  ) الرؤوس(  ـك)  و( األطراف  ألن أكثر ذلك  وهي أطرافها واألكارعرؤوس احليوا
األواين (  ـك) و  (وهي شفة احليوان يعين الرؤوس أكثرها مشافر وعظم،  العظام واملشافر

 الضيقة الرؤوس مجع سطل الواألسط مجع قمقماملختلفة الرؤوس واألوساط كالقماقم 
ليد لكن اليوم األواين  الختالفها)  انتبهوا ملا يقول األواين يتكلم عن أواين كانت تصنع 

إذا كانت خترج من مصنع منضبطة متماثلة فما عند مشكلة يعين املسألة ليست تعبدية، 
إذا كان ميكن املسألة أنه إذا كان الشيء ال ميكن ضبط صفاته فال ميكن بيعه سلم أما 

س واليوم الصناعة غريت كثري من أحكام بيع السلم فأشياء كثرية   ضبط صفاته فال 
ا منضبطة يعين علبة العصري ماركة   كانت ال جيوز بيعها سلما واآلن جيوز بيعها سلما أل

بتة كمية  ا هي خليط عصري مشكل مثال لكنها كلها تصنع بنسب  كذا اليت تشر
واللؤلؤ )  اجلواهر(  ـك) و (  :اد األخرى اليت توضع منضبطة، قالالسكر كمية املو 

دة  لصغر والكرب وحسن التدوير وز ا ختتلف اختالفا متباينا  والعقيق وحنوه أل
جييزون احليوان وحده أما احلامل فال،  ) ٢احلامل من احليوان(  ـك)  و (الضوء والصفاء 

يت عل  : قال ى ذلك والولد جمهول غري حمقق وكذا لو أسلم كأمة حامل ألن الصفة ال 
يعين أريد أن أشرتي منك سلما أمة وولدها، الثالث  يف أمة وولدها لندرة مجعهما الصفة

كثر من جنس ) وكل مغشوش(  :مما ال جيوز فيه السلم ألن غشه مينع  أي خملوط 
لقدر املقصود منه فإن كانت األمثان خالصة صح هي الذهب و  السلم فيها العلم 

والفضة لكن إذا صح السلم فيها يعين أشرتي منك كيلو ذهب بعد ستة أشهر سلما 
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والثمن ال ميكن أن يكون فضة وال ميكن أن يكون ذهب فيمكن أن يكون شيء آخر، 
ويصح السلم يف فلوس اكتبوا عندها حلرمة النسب  ويكون رأس املال غريها :قال

لفلوس فهل جيوز فيها التفاضل؟ جيوز والنسأ ال نرجع ملسألة ا ويكون رأس املال عرضا
نية  جيوز بناء على هذا لو كان أسلمت يف فلوس معناه البد أن يكون رأس املال عني 

لنقد، مث قال غري ( مقصودة ) وما جيمع أخالطا (  :عرض مثال ألن الفلوس ملحقة 
ا اليت يتد)  واملعاجني( والند  نوع من الطيب ) متميزة كالغالية فال يصح ( اوى 

هذا يف زمن املصنف، انتبهوا معي ملا نقول يف زمن املصنف  لعدم انضباطه)  السلم فيه
ما رأيكم يف واحد جالس يف قرية اليوم ويصنع معاجني ويبيعها إذاً ! يعين يف زمننا جيوز؟

ة حنن ال نتكلم عن الزمن نقول يف زمننا هذا أصبحت هذه األخالط ميكن صناعتها بطريق
لطريقة البدائية التقليدية عن طريق املعامل  منضبطة عن طريق املصانع وميكن صناعتها 
العادية فمعناه املعامل العادية سيبقى احلكم كما هو وأما إذا كانت صنعت يف مصانع 

لكلية يف هذا الزمن، قال )  ويصح(  :منضبطة فيختلف األمر حىت ال تنسخوا احلكم 
حلديث أيب رافع أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص استسلف من رجل  ولو آدميا)  ١يف احليوان( السلم 

كالكتان )  ٢الثياب املنسوجة من نوعني( يصح أيضا يف )  و( بكرا رواه مسلم 
 وكذا نشاب :هذه هي العلة أو هذا هو التعليل، قال والقطن وحنومها ألن ضبطها ممكن

يعين له ماريش وهو السهم  نبل مريشانو له ريش وهو سهم فارسي يقال له النشاب، 
يصح أيضا يف )  و(  :مجع رمح كل هذا يصح، قال ورماحمجع خف،  وخفافالعريب، 

فيه )  وخل التمر( ة حفيه املنف)  غري مقصود كاجلنب(  بكسر اخلاء)  ٣ما خلطه( 
وهو املقصود فيه  فيه اخلل: هذا مكون من سكر وخل، قال ) والسكنجبني( املاء 
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فيه خلط غري  واخلبز والعجني زيت السمسم كالشريج)  وحنوها(  كر أما اخلل تبعالس
ونوعه  وهي السلعةأي جنس املسلم فيه )  الثاين ذكر اجلنس والنوع( الشرط . مقصود

كلونه وقدره وبلده )  ظاهرا( اختالفا )  الثمن( أي بسببه )  به وكل وصف خيتلف( 
به  اء كل الصفات ألنه قد يتعذر وال ما ال خيتلفوال جيب استقص)  وحداثته وقدمه( 

ثري له يف الثمن ما له داعي  الثمن وال يصح ( لعدم االحتياج إليه الوصف الذي ال 
ما من جيد إال وفيه أجود منه،  ألنه ال ينحصر)  األردأ أو األجود( املتعاقدين )  شرط

م تظهر لنا  وما من خبيث وإال فيه أخبث منه، وما من لعني إال وفيه ألعن منه واأل
أشكال وألوان، كلما انتهينا من خبيث يظهر لنا مرتد، وكلما انتهينا من مرتد يظهر لنا 

، واألردأ غري مقبول ملاذا؟  إذ ما من رديء أو جيد إال وحيتمل أسوأ منه والعياذ 
ما وجيزئ )  ورديء جيد( يصح شرط )  بل( فما احلل؟  وجود أردأ أو أجود منه

 املسلم إليه) فإن جاء  ( صدق عليه أنه جيد أو رديء فينزل الوصف على أقل درجة
أي من )  أجود منه(  ـجاءه ب)  أو( للمسلم لزمه أخذه  "١") مبا شرط( أي البائع 

)  وال ضرر يف قبضه لزمه أخذه(  أي حلوله)  من نوعه ولو قبل حمله( املسلم فيه 
دة تنفعه وإن جاءه بدون ما وصفألنه جاءه مبا تناوله العقد و  أو بغري نوعه  "٢"ز

وال  فله أخذه: يعين هو اتفق معه على متر سكري فأتى له بتمر برحي، قالمن جنسه 
هو متفق معه على متر سكري فأتى له برب  مل جيز له قبوله "٣"جبنس أخر وإن جاء يلزمه

ين ال يه فوجد به عيبا فله رده وإن قبض املسلم ف :يلزمه قبوله، مث قال هذا شيء 
  .  يعين له خياران إما أن يرده وإما أن ميسكه مع األرش وإمساكه مع األرش

( معهود فيما يكال )  بكيل( أي قدر املسلم فيه )  الثالث ذكر قدره( الشرط  :قال
معهود فيما يوزن حلديث من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلوم ووزن )  أو وزن
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عند العامة ألنه إذا كان جمهوال )  أو ذرع يعلم(  علوم متفق عليهمعلوم إىل أجل م
ملسلم فيه فإن شرطا مكياال غري معلوم  تعذر االستيفاء به عند التلف فيفوت العلم 

ألنه كيف نستلم السلم وال نعرف هذا  بعينه أو صنجة غري معلومة بعينها مل يصح
يعين هذا لو عني وقال مكيال فالن  وإن كان معلوما صح السلم دون التعينيالقدر، 

ه فيمكن أن نكيل  يصح السلم لكن هل جيب أن يكون فالن؟ ال مكيال فالن أو ما شا
له مبثل مكيال فالن وليس معناه نفس مكيال فالن فالتعيني ال يعترب شرط لكن انتبهوا ملا 

سلم فيه نستلمه قال مكيال فالن أخرجنا عن اجلهالة فصح السلم، هل معناه ملا نستلم امل
ي مكيال آخر مثل مكيال زيد؟ ال يتعني، قال وإن أسلم يف (  :مبكيال زيد أو ميكن 

ملاذا  السلم)  كيال مل يصح( كاحلديد  ) وز أو يف املوزون( والشريج  كالرب)  املكيل
اكتب عندها وعنه يصح واختاره  ألنه قدره بغري ما هو مقدر به فلم جيزال يصح؟ 

أسلم يف الرب يعين اشرتي منك برا مل يقل مائة كيلة قال مائة  : فهموا هذه املسألةاملوفق، ا
كيلو والرب مكيل، املصنف يقول ال يصح ألنه مكيل وقلنا  إخوان ملا نقول مكيل معناه 

ي صورة إال يف حالة واحدة إذا بيع جبنسه فيشرتط  ال جيوز بيعه إال كيل أم جيوز بيعه 
الذي حيقق لنا التماثل الذي هو شرط لصحة هذا البيع أما إذا كان ال الكيل ألن الكيل 

حلبة فليس السلم متنعون  يبيعه جبنسه يبيعه بشيء آخر ال يشرتط فيه التماثل فيبيعه حىت 
هذا فاملسألة هنا انه ال يصح ألنه قدره بغري ما هو مقدر به، والظاهر أن الرواية الثانية 

ة لو بيع الرب برب اشرتطنا التماثل، وعلى فكرة ال نقول ال جيوز هي الصواب وليس هلا عالق
لكيل ملاذا؟ ليس ألن الكيل تعبد ال ألنه  بيعه بغري الكيل لو بيع الرب برب جيب أن يكون 

لكيل فاضطرر للكيل فقط أما إن  سنشرتط التماثل والتماثل لن يتحقق يف الرب إال 
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لتمر فهل يشرتط متاثل؟ ال يشرتط فإذاً أستطيع بيعه مبا شئت بكيل أو بوزن  بعت الرب 
أو بعد فإذا اشرتيته سلما كذلك لست ملزم به وامسحوا لنا خنالف املذهب وال تكونوا 

حنابلة متعصبني للمذهب وال خترجوا عنه، وعلى العموم هذا املذهب والذي يقلد 
خذ بكالمي ويرتك امل ذهب ألنه يف األخري املذهب ويرتك كالمي عندي أعقل من الذي 

لتقليد؟ األئمة الكبار، أنت  سيقول الطالب نصدقك أم نصدق األئمة الكبار فمن أوىل 
لتعليل ونقدت التعليل ولو جاء اإلمام ميكن ينقدك أنت وتعليلك ويطردك  اآلن أتيت لنا 

ذروع كما لو أسلم يف امل  : يعين ال جيوز لكن قلنا خيرج اجلواز، قال من املسجد أيضا،
هذا ال جيوز ألنه خيتلف  وز وال يصح يف فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وز

للحديث السابق وألن احللول خيرجه عن )  الرابع ذكر أجل معلوم( الشرط فيها، 
له ( ل ويعترب أن يكون األج فيصبح بيعا، احللول جيعله بيع وال جيعله سلم،امسه ومعناه 

)  وال( ملا سبق )  ١حاال( إن أسلم  السلم)  فال يصح(  رعادة كشه)  وقع يف الثمن
وقدوم احلاج ألنه  هذه صورتني) احلصاد واجلذاذ  إىل(  ـك  ٢إن أسلم إىل أجل جمهول
وحنوه )  يوم(  ـك  ٣أجل قريب)  إىل( يصح السلم )  وال( خيتلف فلم يكن معلوما 
أجزاء )  خذه منه كل يوميف شيء ( أن يسلم )  إال(  ألنه ال وقع له يف الثمن

اشرتي منك سلما خبز ملدة ستة أشهر كل يوم تعطيين  ) كخبز وحلم وحنومها( معلومة 
قطعة خبز أو قطعتني فهذا يصح القطعة األوىل ستكون قريبة لكن اليت بعدها ستكون 

تيين بكيلو حلم غنم يعين يصفه مبا تنضبط صفاته،  من كل ما بعيدة وهكذا أو كل يوم 
انتبهوا  السلم فيه إذا احلاجة داعية إىل ذلك فإن قبض البعض وتعذر الباقي يصح

للكالم الذي سيأيت حنن قلنا ست شهور وهو استمر لثالثة أشهر بعدها انقطع فماذا 
رجع بقسطه من الثمن وال جيعل الباقي فضال على املقبوض  :نفعل يف هذه احلالة؟ قال

لسويةعليهمالثمن لتماثل أجزائه بل يقسط  يعين ال جيعل الشهر األول بسعر والثاين  ا 
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م يتفقوا على سعر فال مشكلة لكن إذا انقطع، هم ... بسعر والثالث  إذا انقطع وليس أ
ل  اتفقوا على قطعة خبز رغيف خبز كل يوم ملدة ستة أشهر على أن يكون الرغيف بر

ل فاآلن  ١٨٠القيمة كلها هو استمر ثالثة أشهر وبعدها انقطع ألن الثمن يف األخري  ر
يقول ما لك إال تسعني فهو سيسرتد تسعني لكن ال جيوز أن يقول األشهر األوىل بثمن 
واألخرية بثمن فيقول أ ال أرجع لك تسعني أ أرجع لك ستني فنقول هي مثنها واحد 

غالبا ( املسلم فيه )  اخلامس أن يوجد( الشرط  :األشهر كلها، ننتقل إىل اخلامس، قال
فإن كان ال يوجد فيه أو  بكسر احلاء أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذاً )  يف حمله

درا كالسلم يف العنب والرطب إىل الشتاء مل يصح )  و( ألنه ال يوجد يف وقته  يوجد 
هذه العبارة أشكلت علينا حىت  غالبا)  مكان الوفاء( يعترب أيضا وجود املسلم فيه يف 

شية قال هذه العبارة مل يذكروها وفعال مل يذكروها ال يف الفروع وال يف ابن قاسم يف احلا
فال يصح أن  :اإلنصاف لكن انتبهوا يف التعليق عليها، التخريج على هذه العبارة، قال

يت بنتاج لكن لو يف بساتني كبرية يف  أسلم يف مثرة بستان صغري معني هذا ميكن أن ال 
 أو قرية صغرية أو يف نتاج من فحل بين فالن :قال منطقة فيها بساتني ضخمة ممكن،

فال يقبل مثل  ال يؤمن تلفه وانقطاعه ألنه ال يقبل أو غنمه أو مثل هذا الثوب ال يقبل
هذا إذاً البد أن يوجد يف زمن احللول، على فكرة حىت هذا الكالم اليوم تطور العلم ميكن 

لوسائل يغري يف بعض هذه ألنه ممكن مها مثال يزرعون أشي اء يف الصيف فيستطيعوا 
م يزرعوها يف الشتاء مثال احملميات حتول جو الصيف شتاء يعين تعدل يف اجلو  احلديثة أ

ألنه )  العقد وقت( يعترب وجود املسلم فيه  ) ال( و  :يعين التطور يغري األحكام، قال
وقت العقد يقول  أسلم إىل حمل يوجد فيه غالبا)  فإن( ليس وقت وجوب التسليم 
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ليس مبشكلة حنن نتعاقد على رطب يف الصيف وحنن يف الشتاء فليست مبشكلة ألن 
الكالم على وقت التسليم وليس بوقت العقد، اآلن انتقل إىل مسألة إذا تعذر حل الوقت 

ملسلم فيه فما احلكم؟ قال يت  ن مل حتمل الثمار تلك )  تعذر(  ـف :ومل  املسلم فيه 
إىل أن يوجد فيطالب به )  الصرب( أي لرب السلم )  فله بعضه( تعذر )  أو( السنة 

فماذا  املتعذر) البعض ( يف )  أو(   إن تعذر الكل)  الكل( العقد يف )  أو فسخ( 
خذ الثمن املوجود أو عوضه(  :نفعل عند ذلك؟ قال أي عوض الثمن التالف )  و

خذه، إذا  إذا كان الثمن  ألن العقد إذا زال وجب رد الثمن قي كما هو  الذي دفعه 
كان الثمن تصرف فيه سيأخذ عوضه، العوض قلنا القاعدة هي مثل املثلي وقيمة املتقوم، 

لفا أي مثله إن كان مثليا "أ"وجيب رد عينه :قال قيا أو عوضه إن كان   "ب"إن كان 
فسخ يف الكل هذا إن  :إذاً عند ثالثة طرق للرد، قال "ج"أو قيمته إن كان متقوما

معناه سريد بعض الثمن إذا كان عينه موجود أو مثل  فإن فسخ يف البعض فبقسطه
السادس أن يقبض الثمن ( الشرط بعضه إذا كان مثليا أو قيمة بعضه إن كان متقوما، 

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص من أسلف يف شيء فليسلف احلديث أي فليعط قال الشافعي ألنه )  ما
ويشرتط أن  السلف فيه حىت يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه ال يقع اسم

كاملسلم فيه فال يصح بصربة ال )  ووصفه معلوما قدره( يكون رأس مال السلم 
يعين ال يكون الثمن كومة يقول له هذه الكومة فال يصح ألنه لو تعذر  يعلمان قدرها

وال  يعرف كم مقدار الثمن، تسليم السلعة يف موعدها سيضطر إىل رد الثمن وهو ال
لصفة لصربة  جبوهر وحنوه مما ال ينضبط  يعين لو كان الثمن جوهر فال ميكن فال يصح 

لصفة، قال ا غري منضبطة  جلوهر أل لس )  قبل التفرق( ويكون القبض : وال  من ا
السلم ألن  هذا ضابط وكل مالني حرم النساء فيهما ال جيوز إسالم أحدمها يف اآلخر

وهذا من شرط صحته التأجيل وذاك من شرط صحته عدم التأجيل  أجيلمن شرطه الت
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وإن قبض ( فال جيوز فيه السلم إذاً ال جيوز أن يسلم يف ذهب بفضة أو ذهب بكذا، 
لس  من الثمن)  البعض أي )  بطل فيما عداه( قبل قبض الباقي )  مث افرتقا( يف ا

أي  سلما ولو جعل دينا: آلن سيذكر صور جديدةاعدا املقبوض وصح يف املقبوض 
ألنه دين بدين، ما رأيكم لو جعل األمانة رأس مال سلم،  مل يصحالدين رأس مال سلم 

وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح  :األمانة اليت عندك هي رأس املال قال يصح، قال
  " أ") إىل أجلني(  كبري) يف جنس ( مثنا واحدا )  وإن أسلم(  ألنه يف معىن القبض

ن أسلم يف جنسني كرب وشعري إىل أجل   "ب") أو عكسه( كرجب وشعبان مثال 
هذا شرط ملسألة  ) كل جنس ومثنه( قدر ) إن بني ( السلم )  صح( كرجب مثال 

لرب "ب" ، فالبد أن نعرف كم الرب وكم الشعري وكم مثن الرب وكم مثن الشعري حىت لو جاء 
لشعري يت  ن يقول أسلمتك دينارين  : نعرف نفرق الصفقة، قالومل  يف املسألة الثانية 

شعريا صفته كذا  إردبنيقمح صفته كذا وأجله كذا والثاين يف  إردبأحدمها يف 
وهي " أ"هذا شرط ملسألة  ) قسط كل أجل( يصح أيضا إن بني )  و(  واألجل كذا

ن إذاً البد أن يبني قسط كل جنس واحد له أجلني بر نصفه يف رجب ونصفه يف شعبا
أجل، اجلزء الذي يف شعبان كم قيمته واجلزء الذي يف رجب كم قيمته حىت إذا ختلف 

ن يقول أسلمتك دينارين  :أحدمها عرفنا كم قيمة هذا اجلزء، قال يف املسألة األوىل 
ا وربع مثال إىل شعبان فإن مل يبني م إردبقمح إىل رجب واآلخر يف  إردبأحدمها يف 

ال نعرف كم قيمة   كل من اجلنسني أو األجلني جمهول  ذكر فيهما مل يصح ألن مقابل
 الذمة فال يصح السابع أن يسلم يف( الشرط  كل جنس وال نعرف كم قيمة كل أجل،

ا رمبا تلفت قبل أوان تسليمها )  يف عني( السلم )  ال )  و( كدار أو شجرة أل
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ألن )  جيب الوفاء موضع العقد(  مل يذكره بل يشرتط ذكر مكان الوفاء ألنه ملسو هيلع هللا ىلص
إذاً ال جيب يف موضع الوفاء وسيأيت عند أنه يف حالة  العقد يقتضي التسليم يف مكانه

جيب بيان موضع الوفاء ألننا نقول موضع الوفاء هو موضع العقد، افرض أن العقد مت وهم 
 وله أخذه يف غريه :ن يبني مكان الوفاء، قالهنا جيب أ! يف طائرة فأين يفيه يف الطائرة؟

س لكن قال إن رضيا ولو  :يعين مكان الوفاء هو موضع العقد ولو اتفقا على غريه فال 
يعين خذه وخذ أجرة محله لينقله  وأجرة محله يف غري مكان العقد خذهالبائع  قال

وز هذا العقد أنه ألنه معاوضة عن بعض السلم فال جي إىل موضع الوفاء مل جيزاملشرتي 
يت يل بكذا فال تقول يل أ أرد لك جزء من املبلغ مقابل أنك تسقط عين  أعطيك كذا و

أي )  يف غريه( أي الوفاء )  ويصح شرطه(  :نقله أو تسقط عين بعضه فال جيوز، قال
غري مكان العقد ألنه بيع فصح شرط اإليفاء يف غري مكانه كبيوع األعيان وإن شرطا 

كيدا الوفاء )  أو حبر شرطاه( ية )  برب( السلم )  وإن عقد(  يف موضع العقد كان 
وإال فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد وليس بعض  أي مكان الوفاء لزوما

لقول كالكيل ويقبل قول املسلم إليه يف  البائع األماكن أوىل من بعض فاشرتط تعيينه 
)  وال يصح بيع املسلم فيه( مع ميينه  هم خالفيعين مكان الوفاء إذا حصل بين تعيينه

يعين ال أستطيع أن أبيع املسلم فيه قبل  ) قبضه قبل(  "١"أو غريه البائع ملن هو عليه
عين قبل قبضه (  لنهيه ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الطعام قبل قبضه أن أقبضه حىت لو أبيعه على من 

انتبهوا بيعه  هلعدم القدرة على تسليم "٢"يهلغري من هو عل)  هبته( تصح أيضا )  وال
ال يصح ال ملن هو عليه أو لغريه، هبته ملن هو عليه ممكن فهم يتساهلون يف اهلبة، فتصح 

اهلبة مبعىن اإلبراء ملن هو عليه وهو املسلم إليه وهو البائع ألنه إسقاط وال تصح اهلبة 
يل البائع املشرتي إىل رجل آخر ليأخذ أي حي" ٣") وال احلوالة به(  :احلقيقية مطلقا، قال

السلعة منه يف غري وكالة فلو وكل ال مشكلة لكن يقول البائع اذهب لفالن خذ القمح 
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ا ال تصح إال على دين مستقر والسلم  :الذي أطالبه به فال يصح أن حييله، قال أل
ه بعد أي على املسلم فيه أو رأس مال "٤") عليه( احلوالة )  وال( عرضة للفسخ 

ا فسخ خذ السلعة من البائع بغري وكالة أما يف الوكالة : صور حييل املشرتي رجال آخر 
فال مشكلة، أ اآلن مشرتي وأستحق الرب بعد ستة أشهر وفالن يطالبين برب فأقول له 

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص من أسلم يف  "٥") وال أخذ عوضه( أحلتك بربك على فالن نقول ال يصح، 
 وسواء فيما ذكراحلديث يف ابن ماجة وأبو داود وفيه كالم  يء فال يصرفه إىل غريهش

والعوض مثله يف القيمة  كان املسلم فيه موجودا أو معدوماإذا   أي حترمي أخذ العوض
والكفيل "٦"الرهن( أخذ ) وال يصح ( وتصح اإلقالة يف السلم  أو أقل أو أكثر

هذا عند ابن  عباس وابن عمر ته عن علي وابنرويت كراهي أي بدين السلم)  "٧"به
أيب شيبة، اكتبوا عندها وعنه، وحنن قلنا أحيا يعين القول القوي الذي نستحي نصرح 

لضرورة دائما هو اختيار لكن أحيا يكون هو اختيار  ونقول هذا االختيار فليس 
ن القول الذي يف وأحيا يكون قول قوي يف املذهب والثالث أحيا ال، يشار إليه أل

املذهب يصادم املشهور يف الفتوى فنشري إليه فليست اإلشارة دائما دليل أو عالمة ترجيح 
ا االختيار الذي ال قيمة له وال وزن، قال وعنه يصح : أو غري ذلك لكن هنا املقصود 

ا الزرك شي أنه الرهن والكفيل واختارها املوفق هذا اختيار املوفق وحنن منشي يف ظله، وصو
ال مانع، معروف تعليلهم هم خيافون أنه إذا أخذ رهن أو كفيل أنه يصرف الرهن إىل غريه 

حىت ال يقولون أن هذا ينايف حديث فال يصرفه إىل غريه واملشكلة لو كثروا معنا سنقول 
إذ وضع الرهن  :هلم احلديث ضعيف وال يستدل به فاقفل الباب، اآلن سيعلل، قال

ه عند تعذر االستيفاء من الغرمي وال ميكن استيفاء املسلم فيه من لالستيفاء من مثن
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وما املانع أن يبيع الرهن  عني الرهن وال من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إىل غريه
ويرد للمسلم مثل مثنه أو قيمة مثنه إذا كان متقوم يعين نبيعه إذا كان الثمن املدفوع مثلي 

لذهب ونعطيه، قالمثال هو دفع بر أو ذهب فنبيع ا ويصح بيع دين مستقر  : لرهن 
لس  فقط كقرض أو مثن مبيع ملن هو عليه  وإال مل يصح،بشرط قبض عوضه يف ا

وتصح هبة كل دين ملن هو عليه وال جيوز لغريه وتصح استنابة من عليه احلق 
ا للمستحق  يقول لغرميه اقبضه يل مث اقبضه لنفسك فيصح ذلك يعين أن ينيب: صور

من عليه احلق للمستحق فيقول لغرميه يقول ملن يطالبه اقبض حقي يل فأنت وكيلي مث 
  .اقبضه لنفسك يصح هذا وجيوز

  ب القرض
املقرض وهو الدافع، واملقرتض وهو اآلخذ، والقرض نفسه وهو : القرض عند ثالثة أشياء

اصطالحا دفع بفتح القاف وحكي كسرها ومعناها لغة القطع و  :العني املقرتضة، قال
وهو جائز  ما هو بدله؟ قلنا القاعدة مثل مثلي وقيمة متقوم ويرد بدله همال ملن ينتفع ب

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث ابن مسعود ما من مسلم يقرض )  وهو مندوب( إلمجاع 
مباح للمقرتض وليس من أي القرض مسلما قرضا مرتني إال كان كصدقة مرة وهو

وما (  النيب ملسو هيلع هللا ىلص مات ودرعه مرهونة، السالمو  روهة لفعله عليه الصالةاملسألة املك
مكيال كان أو موزو أو غريمها ألنه )  صح قرضه( من نقد أو عوض )  بيعه يصح

 فال يصح قرضهم)  إال بين آدم( كل ما يصح بيعه يصح قرضه   ملسو هيلع هللا ىلص استسلف بكرا
يقصد  ويفضي ب وال هو من املرافق أألنه مل ينقل  :الثة تعليالتملاذا؟ ذكر املصنف ث

ويشرتط معرفة قدر القرض  :ج، قال إىل أن يقرتض جارية يطأها مث يردها قد يفضي
إذاً يشرتط أن نعرف قدر القرض كم حىت ملا  ووصفه وأن يكون املقرض ممن يصح تربعه

ويصح بلفظه وبلفظ  :تربعه، قال نرده يعرف كم سريده والبد أن يكون املقرض ممن يصح
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)  وميلك(  السلف وكل ما أدى معنامها وإن قال ملكتك وال قرينة على رد بدل فهبة
القرض سيمر مبرحلتني مرحلة العقد وهذا غري الزم ومرحلة  كاهلبة)  بقبضه( رض الق

متلك القبض وهو اللزوم، مرحلة العقد لو قال أقرضتك كذا فقال قبلت مت العقد لكن مىت 
ما الذي ينبين على هذا؟ إذا ملكت  لقبولالعقد  ويتم: العني إذا استلمتها، قال

لقبض خرجت من ملك املقرض إىل ملك املقرتض فيصري املقرض ليس له أن يطالب 
اآلن أنت  مقرضهمن  يعين القرض وله الشراء به :به، فماذا يطالب؟ يطالب ببدله، قال

ل فبعدما اس تلمها ال تصبح ملكك أنت بل تصبح ملكه هو وأنت لك أن أقرضته مائة ر
ا، قال فال يلزم رد (  :تطالبه ببدهلا يعين مبائة لكن هذه املائة ملكه يستطيع أن يشرتي 

لقبض )  عينه )  حاال ولو أجله( أي ذمة املقرتض )  بل يثبت بدله يف ذمته( للزومه 
حال أم يثبت مؤجل؟ يثبت مؤجل إذا  هذه مشكلة عند الفقهاء أن القرض يثبتاملقرض 

ل يل  ل أقرضتك مائة ر أجله وهو طبعا سيثبت حال طبيعي، إذا قلت أقرضين مائة ر
بعد دقيقة أن أطالبك لكن لو اتفقنا على أجل فهل يثبت مؤجال أم حاال؟ هل يقبل 

جل حىت التأجيل أم ال؟ هذه هي املسألة فهو يقول أنه حاال حىت لو أجله املقرض ال يتأ
ل بعد شهر صار كأنه مائة مبائة  ل تعطيين مائة ر رب من الر أ أعطيك مائة ر

مؤجلة وهذا يشرتط فيه احللول وال يؤجل مع انك يف واقع األمر أنت مؤجل لكن العقد 
حال لكن جاز التأجيل ملصلحة القرض ملصلحة اإلرفاق هي مسألة صورية وشكلية وال 

جيله واإلمام أمحد يقول القرض  ينبين عليها شيء وال حاجة لكن عند يف وجه يصح 
جيله ولزومه إىل أجله واختاره تقي  لوعد، قال ويف وجه يصح  حال لكن ينبغي الوفاء 

الدين وصوبه املرداوي يف اإلنصاف، إذاً مسألة حاال ولو أجله عند وجه آخر أنه يؤجل، 
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ه من التفاضل فمنع األجل فيه كالصرف قال ألنه عقد منع في ولو أجله املقرض: قال
فإن (  يعين لو وعد أنه بعد شهر يلتزم،القرض حال وينبغي أن يفي بوعده  أمحد اإلمام

ألنه رده  أ مثليا إن كان ) قبوله( املقرض )  لزم( أي رد القرض بعينه )  ردها املقرتض
لو كان مثليا فرد نفس يعين  حيث مل يتعيب على صفة حقه سواء ألنه تغري سعره أو ال

مل يلزم املقرض قبوله وله الطلب  ب وإن كان متقوما :القرض ما فيه مشكلة، قال
س أما إذا أعطاه شيئا متقوما فرده بعينه  لقيمة إذاً إذا أعطاه شيئا مثليا فرده بعينه فال 

لقيمة مث قال ليت وقع الدراهم ا)  وإن كانت(  :فال يلزمه، إذا مل يلزمه فله الطلب 
كان )  أو أي جمزئة ربع درهم، نصف درهم، ثلث درهم،١مكسرة( القرض عليها 

ا ٢فلوسا( القرض  لدراهم املكسرة أو الفلوس )  فمنع السلطان املعاملة   فله( أي 
وسواء كانت  ألنه كالعيب فال يلزمه قبوهلا)  القيمة وقت القرض( أي للمقرض ) 

كذهب إذا كان القرض دراهم  مة من غري جنس الدراهمقية أو استهلكها وتكون القي
نري فله قيمة تكون له قيمة فضة، قال أي له القيمة وقت وكذلك املغشوشة : فإن كان د

إذاً إذا كانت الدراهم مكسرة ومنعها السلطان يصري له  إذا حرمها السلطانالقرض 
ون من الدراهم، من القيمة وقت القرض لكن تكون القيمة غري جنس الدراهم، ال تك

 يف( أي مثل ما اقرتضه )  املثل( املقرتض )  ويرد(  :شيء آخر، كيف يرد؟ قال
ال القيمة يعين  ألن املثل أقرب شبها من القيمة فيجب رد مثل فلوس)  املثليات

فريد مثلها، اكتبوا تعليق غلت أو رخصت أو كسدت الفلوس مثلها، لو كانت الفلوس 
السلطان هلا ألنه سبق معنا إذا حرمه السلطان يصري له بدهلا له  هنا أي مع عدم حترمي

من )  القيمة يف غريها( ويرد  :قيمتها وقت القرض يعين مع عدم حترمي السلطان هلا، قال
 وتكون القيمة يف جوهر وحنوه يوم قبضه وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه املتقومات

ى املذهب كل مكيل أو موزون ال صناعة فيه مباحة إذاً له املثل يف املثلي، اكتبوا املثلي عل
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يصح السلم فيه، كل مكيل أو موزون ما فيه صناعة أما إذا دخلته الصناعة أخرجته من  
كونه موزون أو مكيل وأصبح معدود، والسلم ال يصح إال يف شيء ال صناعة فيه مباحة 

أي وقت إعوازه )  ذاً املثل فالقيمة إ( أي تعذر  ) فإن أعوز(  :يصح السلم فيه، قال
إذاً املثل يرد مثله فإذا تعذر هذا املثل، اليوم الذي تعذر فيه  ا حينئذ تثبت يف الذمةأل

كل ( اشرتاط  ) وحيرم( سنتحول إىل قيمته، انتقل بعد ذلك إىل مسألة معروفة وهي أنه 
ذا كأن يسكنه داره أو يقضيه خريا منه ألنه عقد إرفاق وقربة فإ)  شرط جر نفعا

دة أخرجه  )  بدأ به وإن( إذاً كل قرض جر نفعا فهو ر  عن موضوعهشرط فيه الز
أو ( وال مواطأة بعد الوفاء جاز ال قبله )  بال شرط( أي مبا فيه نفع كسكىن داره 

أجود يف الصفة ال أكثر يف : اكتبوا تعليق مهم بال شرط جاز)  ال أكثر أعطاه أجود
ضاء ذهب وفضة، يقولون الذهب والفضة لو زاد يسريا فال القدر إال أرجح يسريا يف ق

دة يف القدر والصفة معناه عند  س ألنه يتعذر ضبطه وعبارته يف املغين والكايف جتوز الز
اآلن مشكلة هل لو أعطاه أجود ال مشكلة لكن لو أعطاه أكثر املذهب ال جيوز لكن 

دة يف القدر والصفة وعند عبارة اإلقناع قال أو قضى  عند عبارة للموفق قال جتوز الز
أكثر جاز لكن بعضهم يقول حتمل عبارة اإلقناع على ما قاله يف املغين والكايف، أما 

ألنه ملسو هيلع هللا ىلص استسلف بكرا فرد خريا منه وقال خريكم أحسنكم  املذهب أنه ال يعطيه أكثر
  .قضاء متفق عليه

دة عوضا يف )  لوفاء جازهدية بعد ا( أعطاه )  أو(  :قال ألنه مل جيعل تلك الز
إذاً إذا أقرض اإلنسان شخص آخر مبلغ من املال فبعد أن سدد  القرض وال وسيله إليه

ل  هذا املبلغ الذي عليه أعطاه هدية جاز أما أن يشرتط عليه يقول أقرضك األلف ر
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ا تعطيين معها هدية أو مبلغ، قال ملقرضه قبل ( املقرتض )  وإن تربع(  :لكن إذا رد
إذاً إنسان أقرض شخص مبلغ من  مل جتز( قبل القرض )  وفائه بشيء مل جتر عادته به

ل تربع له  ل فقام هذا املقرتض قبل أن يسدد العشرة آالف ر املال ليكن عشرة آالف ر
ل  بشيء وليس من عادته فلم جيز ذلك لكن لو كانت له عادة اقرتض منه عشرة آالف ر

س ألن هذه كعادته، قالمثال إال أن  : وله عادة كل سنة يف رمضان يهديه متر مثال فال 
فيجوز له )  أو احتسابه من دينه(  الشيء)  على ذلك مكافأته( املقرض )  ينوي
ل وجاءين هذا الشخص يف  قبوله إذاً لو أن إنسان أ أقرضت شخص عشرة آالف ر

ئا هدية أو هبة وليس يف العادة أن يعطيين مثل أثناء القرض قبل أن يسدد وأعطاين شي
ين  هذا الشيء ال جيوز يل أن آخذه إال يف حالتني ان أنوي أن أكافئه على هذا الشيء أ

دية مثال متر فنويت أن أرد له متر مثل ما أعطاين أو احتسابه من دينه يعين أعطاين هدية 
دين فيصري بدل أن أطالبه بعشرة فقدرت قيمة اهلدية وقلت هذه اهلدية خمصومة من ال

حلديث أنس مرفوعا قال إذا أقرض آالف أطالبه مثال بتسعة، قال فيجوز له قبوله 
قبله إال أن يكون جرى أحدكم قرضا فأهدي إليه أو محله على الدابة فال يركبها وال ي

ا فطالب "١"وإن أقرضه أمثا(  قبل ذلك رواه ابن ماجه ويف سنده جهالة بينه وبينه ه 
األمثان أي مثلها ألنه أمكنه قضاء احلق من غري ضرر فلزمه وألن )  ببلد آخر لزمته

ل يف جدة مث طالبته القيمة ال ختتلف فانتفى الضرر  هذه املسألة أقرضته عشرة آالف ر
ا يف املدينة مثال هل يلزمه أم ال؟ يقول نعم يلزمه ملاذا؟ ألن األمثان النقود ال فرق أن 

يف جدة أو يف املدينة لكن هب أن الذي أقرضته شيء آخر ليس نقودا لو أين  يدفعها
ها يف جدة مث  أقرضته مثال عشرة أكياس أرز فسريدها عشرة أكياس أرز فأ أقرضته إ

ا يف املدينة خيتلف األمر ألن هذا األرز نقله له مؤونة له كلفة وهلذا قال املصنف : طالبته 
معىن ذلك إن أ أقرضته عشرة  ببلد القرض "٢") ه مؤنة قيمتهفيما حلمل( جتب )  و( 
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ا يف املدينة، قال فله قيمته يعين قيمة هذه العشرة أكياس : أكياس أرز يف جدة مث طالبته 
ألنه املكان الذي جيب فيه التسليم فيه وال يلزمه املثل يف البلد  :أرز ببلد القرض، قال

ال يلزمه أن حيمل العشرة أكياس من جدة إىل  محله إليه ألنه ال يلزمه وهو املدينة اآلخر
املدينة فيعطيه قيمتها لكن هذه القيمة ليست دائما فأحيا تلزمه القيمة وأحيا تلزمه 

ها، مىت هذا ومىت  عشرة أكياس يعين يقال لو يشرتي عشرة أكياس من املدينة يعطيه إ
)  ببلد القرض أنقص( يمته ق)  إن مل تكن(  :ذلك؟ املصنف سيفصل ذلك، قال

إذاً  صوابه أكثر فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل املثلي لعدم الضرر إذاً 
ا يف املدينة فهنا  الصورة كالتايل انتبهوا معي أقرضته عشرة أكياس يف جدة مث طالبته 

قيمتها يف  سيكون عند ثالثة أحوال إما أن تكون قيمة العشرة أكياس األرز يف جدة مثل
املدينة وإما أن تكون قيمتها يف جدة أنقص وإما أن تكون قيمتها يف جدة أكثر، يف أيها 
املشقة على املقرتض إذا دفع املثل؟ نقول إن كان الثمن واحد فاملقرتض يسدد يل أكياس 
ها  أرز يشرتي ألن قيمتها يف جدة هي قيمتها يف املدينة إذاً يشرتي من املدينة ويعطيين إ

إذا كانت القيمة مساوية، لو كانت القيمة يف جدة أنقص من املدينة فما الذي يلزمه؟ لو 
قلنا يلزمه األرز يصري كلفنا عليه فإذاً يلزمه عند ذلك القيمة ببلد القرض وهي جدة، لو  

كانت القيمة يف جدة أغلى فيلزمه املثل يعين األرز ألنه سيشرتي أرز من املدينة ويعطيين 
إن كانت القيمة يف املدينة مساوية جلدة أو يف : إذاً نكرر. ة أقل من قيمة جدةأرز بقيم

املدينة أنقص من جدة فيلزمه املثل يعين أرز، وإن كانت يف املدينة أغلى من جدة فيلزمه 
 صوابه أكثر: القيمة ألن املثل يف هذه احلالة سيكون أغلى فال يلزم بذلك وهذا معىن قوله

يعين يف املدينة  وله القيمة، فله القيمة إذا كانت قيمته ببلد القرض أنقص إذاً اكتبوا عندها
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وال جيرب رب الدين على  :أغلى، وإن كانت أكثر أو مساوية لزمه املثل ببلد الطلب، قال
يعين لو جاء يسدد  مؤنة حلمله مع أمن البلد والطريقأخذ قرضه ببلد آخر إال فيما ال 

وإذا  :ال أريد ال أرغب يف القيمة بل سدد يل يف جدة، قاليف املدينة فلي أن أقول له 
ا يف مقابلة ما بذله من جاهه  إذاً سيأخذ قال اقرتض يل مائة ولك عشرة صح أل

عشرة مقابل ما بذله من جاه، الحظوا هذا ليس املقرض بل هو وسيط فقط فمقابل هذه 
خذ هذا املبلغ غري أن يكون هو صاحب القرض فإذا كان هو صاحب املال   الوساطة 

يعين اضمين عند املقرض يف املائة ولك  ولو قال اضمين فيها ولك ذلك مل جيزفال، 
  .عشرة فال جيوز ذلك

  ب الرهن
هو لغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن أي راكد ونعمة راهنة أي دائمة وشرعا توثقة 

وهو جائز  توثيق الديون إذاً فائدة الرهن دين بعني ميكن استيفاؤه منها أو من مثنها
ن وقبول من الراهن إلمجاع وال يصح بدون إجياب الرهن  أو ما يدل عليهما من املر

عقد البد فيه من إجياب وقبول فالبد أن يقول الراهن رهنتك هذه السيارة أو هذا الذهب 
ن يقول قبلت،   الرهن البد أن يكون ويعترب معرفة قدره وجنسه وصفتهأو كذا واملر

معلوم القدر واجلنس والصفة لو قلنا جنسه ذهب وقدره مثال مائة جرام وصفته إذا كانت 
 وكون راهن جائز التصرف :له صفة ذهب من نوع كذا إذا كان له صفة يوصف، الثاين

الذي يرهن البد أن يكون جائز التصرف أما الصغري أو احملجور عليه أو السفيه الذي ال 
أن يكون الراهن ميلك املرهون  مالكا للمرهون :الشرط الثالث يتصرف يف املال ال يرهن،

( الرهن )  يصح( و  أو مأذو له فيه :أما إذا رهن ما ال ميلك فال يصح الرهن، الرابع
لدين ليتوصل إىل استيفائه من )  يف كل عني جيوز بيعها ألن القصد منه االستيثاق 

 حىت املكاتب( يف كل عني جيوز بيعها مثن الرهن عند تعذره من الراهن وهذا متحقق 
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إذاً كل ما جيوز بيعه جيوز رهنه، املكاتب هو الذي عقد مع سيده عقد كتابة يدفع له  )
اية آخر قسط يصبح العبد حرا هذا هو املكاتب إذاً هل ميكن املكاتب بعد  أقساط ويف 

نه هذا معناه، عقد الكتابة هل هو عبد أم حر؟ هو مازال عبدا وميكن بيعه وميكن ره
يعين العبد املكاتب إذا رهن ُميَكن جيوز بيعه وميكن من الكسب ألنه حىت املكاتب : قال

قساط يدفعها فالبد أن يتكسب، فإذاً الرهن ال مينعه من  من الكسب ألنه ملتزم 
رهن معه وإن عجز ثبت الرهن فيه ويف   أي األقساط ما يؤديه من النجومو الكسب، 

ألنه إذا منعناه من  صرفتي ما أداه رهنا وال يصح شرط منعه من الكسبه وإن عتق بق
التصرف معناه منعناه من الكسب إذاً منعناه من دفع األقساط وهذا سيؤدي إىل عدم 

يعين  واملعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين مل يصح رهنه :احلرية، قال
تعلمت القراءة أو إذا حفظت سورة كذا قيل له إذا حصل كذا أو إذا اتصفت بكذا أو إذا 

أو إذا جاء شهر كذا فأنت حر معلق عتقه بصفة، إن كانت توجد هذه الصفة قبل حلول 
الدين ال يصح الرهن، الدين حلوله بعد سنة وهذه الصفة حتصل بعد ستة أشهر إذاً هو 

 :، قالسيصبح حرا قبل وقت الدين فلن نتمكن من سداد الدين من خالل بيع هذا العبد
يعين وإن مل توجد قبل حلول الدين يصح مثال الصفة ستوجد بعد سنتني  وإال صح

اية السنة إما أن يسدد صاحب الدين وإما يباع هذا العبد  والدين أجله سنة فيمكن يف 
ختصار الرهن يصح مع العقد  ) مع احلق( ويصح الرهن  :املعلق عتقه بصفة، قال

التف اق، لكن قبل العقد ال يعين سأبيعك السيارة غدا إن شاء ويصح بعد العقد لكن 
 ) ١مع احلق( ويصح الرهن  :هللا وأريد رهن اليوم، فال ميكن مل يصر عقد أصال، قال

ا عبدك هذا فيقول اشرتيته منك ورهنته  ن يقول بعتك هذا بعشرة إىل شهر ترهنين 
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إلمجاع وال جيوز أ ) ٢بعده( يصح )  و(  ألن احلاجة داعية جلوازه إذاً  ي بعد احلق 
بع للحق فال يسبقه خذ  قبله ألنه وثيقة حبق فلم جيز قبل ثبوته وألنه  العقد غدا فال 

التفاق، قال بدين ( ويعترب أن يكون : الرهن اليوم لكن ميكن يوم العقد أو بعد العقد 
 األصل يف الرهن يقصد بدين خيرج العني يعين ال يكون بعني إال ما استثين يعين ) بت

بت،  أو أن يكون يف الديون وإن كان يف األعيان إال يف أشياء مستثناة يقول يف دين 
بت   مآله إليه كيف يكون مآله إىل الثبوت؟ الثمن يف مدة اخليار يف زمن اخليار، الثمن 

بت؟ إىل اآلن ليس بثابت لكن نقول مآله إىل الثبوت، قال حىت على عني  :أم غري 
هذه أمثلة  ع إجارة يف ذمةنفو  كعارية ومقبوض بعقد فاسد: مثل ماذا؟ قال ونةمضم

خذ منه رهن  ا إجارة يف الذمة فيمكن أن  مثل بناء الدار أو خياطة الثوب هذه يسمو
مقابل أن يبين هذا اجلدار أو يصنع هذا الثوب فإن حصل حصل وإال فبالرهن يكلف 

عقدوا العقد  ال على دين كتابة: ال تصح، قالسينتقل إىل صور  شخص آخر عنه، اآلن
خر قسط يصبح حر  على أن يدفع له عشرة أقساط كل شهر أو كل سنة قسط مثال و

فهل للسيد أن يقول للعبد أعطين رهن ميكن ال تدفع األقساط؟ يقول ال ليس له ذلك 
ستطاعته أ ن يلغي العقد يف ألنه أصال عقد الكتابة ليس الزم يف حق العبد يعين العبد 

خذ،  أي حلظة ويعجز ويقول ال أستطيع وأريد أن أبقى عبدا كما كنت فله ذلك إذاً ال 
الدية يف بعض الصور وهذا سيأيت إن شاء هللا وقد  أو دية على عاقلة قبل احللول :قال

جاء يف الكتب اليت قبل ذلك يعين يف شرح الزاد قبل ذلك أن الدية تكون أحيا على 
لة، مىت؟ يف اخلطأ ويف شبه العمد، وتكون مؤجلة ثالث سنوات، إذا وجبت الدية العاق

ا والحتمال  لرهن؟ يقول ال يصح لعدم ثبو بعد ثالث سنوات هل لويل الدم أن يطالب 
خذ من العاقلة وهم عصبة الرجل الذين يرثونه  سقوطها مبوت العاقلة قبل احللول ألنه ملا 

ي ال يرث مادام من العصبة، على العموم العاقلة إذا وجدوا بعد القريب والبعيد حىت الذ
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ثالث سنوات سيتحملهم والذي ميوت منهم ال يتحمل، إذاً هي مل حتل حىت اآلن، مث 
يعين أشرتي منك مثال مبيع  ةوال بعهد :الصورة الثالثة اليت ال يصح فيها الرهن:قال

ضمان للمبيع حىت ال يظهر بعد ذلك  السلعة وأقول للبائع أريد رهن عهدة للمبيع يعين
أن هذا املبيع مسروق أو مغصوب أو ال متلكه أو حنو ذلك يقول ال يصح ذلك ألن 

 ومثن وأجرة معينني: عهدة املبيع ليس هلا حد تنتهي إليه فال يصح ذلك، الرابع، قال
ذه الثياب اخلامس وأجرة معينة يعين أ أريد منك مقابل هذه السيارة مثال هذه الثياب فه

بت يف  اليت يستحقها ال يصح أن آخذ يف مقابلها رهنا ألن الرهن يكون على شيء 
ذه العني، أو أجرة أؤجر لك الدار سنة مقابل  الذمة وال يكون يف عني ألنك تطالب 

هذه السيارة فال يصح أن آخذ رهن يف مقابل هذه السيارة هذا املقصود، ال يصح الثمن 
ثال سأبيعك هذه األرض مقابل هذه السيارة بعينها فليس لك أن معني نقول سيارة م

ذه العني وليس بقيمة بعشرة آالف هذا  خذ رهنا يف مقابل السيارة ألنك تطالب 
كذلك ما كان معينا فال يصح أخذ الرهن فيه،   أو نفع حنو دار معينة :معناه، قال

ئز؟ مر معنا أن العقود بعضها سينتقل اآلن إىل مسألة مهمة هل عقد الرهن الزم أم جا
تفاق الطرفني العاقدين، وأما اجلائزة  جائزة وبعضها الزمة، الالزمة ال ميكن فسخها إال 
فيمكن فسخها من أي طرف، وهناك عقود تكون جائزة يف حق طرف والزمة يف حق 

ن الذي  أخذ الطرف الثاين مثل الرهن فالرهن الزم يف حق الراهن لكن جائز يف حق املر
الرهن هذا جائز يف حقه يعين من حقه أن يرد الرهن ويلغيه لكن ليس لصاحب الدين 
لطرف اآلخر،  وهو مالك الرهن ليس له أن يسرتد الرهن ألن رجوعه يف الرهن إضرار 

لقبض )  ويلزم(  :قال ألن احلظ فيه لغريه فلزم من )  الراهن فقط يف حق( الرهن 
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ملا قال أنه يف حق الراهن فقط علم أنه جائز يف حق جهته كالضمان يف حق الضامن 
ن رهن املشاع اآلن أنت تطالبين مبال أو : معىن هذا الكالم ) ويصح رهن املشاع(  املر

ملال وقلت لك سأرهن لك نصف  اشرتيت منك سلعة بثمن مؤجل فأنت تطالبين 
ن نصف هذه األرض فأ أملك نصف أرض معينة فأملك نصفها سأرهنها ميكن ذلك أل

ن بكونه يف  :األرض يباع، قال ألنه جيوز بيعه يف حمل احلق مث إن رضي الشريك واملر
إذا حصل خالف املشكلة أن هذا املشاع فيه مالك آخر يد أحدمها أو غريمها جاز 

لث موجود يف املوضوع وإال لو كانت أرض ليست مبشاع وال فيها شريك فتبقى  طرف 
ن لكن هذ لث لكن  جعله حاكم بيد أمني وإن اختلفاه فيها شريك، يف يد املر طرف 

جرة وإما أن يكون متربع وهلذا قال جرة :هذا األمني إما أن يكون  طبعا :، قالأمانة أو 
غري املكيل واملوزون واملعدود واملذروع، مر معنا يف أول البيوع هل جيوز بيع السلعة املبيع 

بيع قبل قبضه إذا كان حيتاج إىل حق توفية فال يباع قبل قبل قبضه أم ال؟ مر معنا أن امل
قبضه مثل املكيل واملوزون واملعدود واملذروع وما بيع بصفة أو برؤية سابقة، هل تذكرون 

فهذا ال يباع إال بعد القبض وأما املبيع املعني فإنه يصح التصرف فيه قبل ! هذا الكالم؟
بيع قبل قبضه أم ال؟ سنقول نفس الكالم، قبضه وبناء عليه الرهن، هل جيوز رهن امل

فنقول ما كان حيتاج إىل حق توفية فال جيوز لك أن تبيع أو ترهن أو تؤجر وال أن تفعل 
واملذروع )  غري املكيل واملوزون( قبل قبضه )  املبيع وجيوز رهن( : فيه شيء وهلذا قال

ارة بعينها وأصبحت ملكي ومل معناه يقصد جيوز رهن املبيع املعني، اشرتيت السي واملعدود
ا حتددت لكن اشرتيت  ا ال حتتاج إىل قبض أل استلمها فهل أستطيع أن أبيعها؟ نعم أل

ا حتتاج إىل توفية ألين ملا بعت العشرة  عشرة أكياس أرز فال أبيعها حىت أستلمها أل
عها؟ على مثنه  ( :قال! أكياس أرز البائع عنده مائة كيس أرز فأي األكياس هي اليت 

ئعه وغريه)  وغريه يعين جيوز أن ترهن املبيع قبل قبضه إذا كان غري مكيل أو  عند 
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موزون عند البائع أو عند غريه يعين مثال لو اشرتيت الساعة ومل أستلمها اشرتيتها مثال 
ل فقال البائع ارهن الساعة عندي فهل ميكن أن أهنها أم  ل وما عندي املائة ر مبائة ر

ألنه يصح بيعه خبالف املكيل وحنوه فإنه ال يصح بيعه قبل  :إذا تعينت نعم، قالال؟ 
وهي األمة إذا أجنبت  كالوقف وأم الولد)  ال جيوز بيعه وما(  قبضه فكذلك رهنه

لكن استثىن املصنف،  لعدم حصول مقصود الرهن منه)  ال يصح رهنه( لسيدها ولدا 
ها، تذكرون فيما مضى أن الزرع أو الثمر قبل بدو فيه أشياء ال جيوز بيعها لكن يصح رهن

إال بشرط القطع، مطلقا ال جيوز بيعه، ما رأيكم يف رهنه هل ! الصالح هل جيوز بيعه؟
جيوز رهنه؟ نعم فيه مصلحة وليست مفسدة لكن يف البيع فيه مفسدة هذا املعىن وهلذا 

فيصح ) ط القطع إال الثمرة والزرع األخضر قبل بدو صالحهما بدون شر (  :قال
األمن من العاهة وهلذا  رهنهما مع أنه ال يصح بيعهما بدونه ألن النهي عن البيع لعدم

لنسبة للبيع لو تلفت ضاع الثمن الذي دفعه املشرتي لكن يف الرهن أمر بوضع اجلوائح 
لو تلفت ما ضاع شيء وهلذا قال، يعين نعتربه مثل ماذا؟ افرض إنه رهن عندي عبد مات 

وبتقدير تلفها ال يفوت  :بد إذاً انتهى الرهن، رهن عندي حيوان مات احليوان، قالالع
ن من الدين لتعلقه بذمة الراهن بت مات الرهن ميوت ال مشكلة، قال حق املر  :احلق 
 معا ويباعان :الرهن يصح أما البيع فال، قال ويصح رهن اجلارية دون ولدها وعكسه

ن مبا قابل الر  معناه الباقي ملن؟ للراهن ما معىن هذا؟ أ  هن من الثمنوخيتص املر
ل أ الذي خيصين األلف فقط،  ل ورهن عندي شيء يساوي ألفني ر لف ر أطالب 

لقبض ( يف حق الراهن ) وال يلزم الرهن  ( :اآلن انتقل إىل مسألة جديدة، قال  )إال 
إلجياب والقبول يعين لو عقد ا: هذه املسألة مل نتكلم عنها، افهموا معي اآلن لرهن يتم 
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قلت رهنتك هذه السيارة فقلت قبلت صح الرهن اآلن، هل يستطيع الراهن وهو مالك 
السيارة أن يرجع يف هذا العقد؟ نعم له أن يرجع حىت يقبض فإذا أقبضين السيارة استلمت 

ن أخذ السيارة اليت هي رهن أقبضها فيصبح العقد الزم يف حق الراهن  السيارة يعين املر
ن لكن قبل القبض هو جائز يف حق اجلميع، قال )  وال يلزم الرهن(  :وجائز يف حق املر

لقبض( يف حق الراهن  وال فرق } فرهان مقبوضة { كقبض املبيع لقوله تعاىل  ) إال 
ن أو من اتفقا عليه لضرورة  بني املكيل وغريه وسواء كان القبض من املر الرهن ليس 

لث وسيط يقال له أن يك ن أو عند طرف  ن فيمكن أن يكون عند املر ون عند املر
وهو مالك الرهن  والرهن قبل القبض صحيح وليس بالزم فللراهن :العدل، مث قال

لدين  ا فسخ فسخه والتصرف فيه وليس الذي يطالب  فإن وبعض التصرفات معناها أ
هذا للعبد يعين قال للعبد  أو تدبريتصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل وبنحو إجارة 

أنت مين على دبر إذا مت فأنت حر، هذا التدبري ال خيرج العبد من العبودية إىل احلرية 
لتايل   .يبطل ألنه ال مينع من البيع ال و

 وكاالبتداء }فرهان مقبوضة{يف اللزوم لآلية)  شرط( أي القبض )  واستدامته (: قال
ن قبض السلعة أي قبض العني يصبح قلنا أن الرهن ال يكون ال لقبض، لو أن املر زم إال 

ختياره أصبح جائزا وبعد  الرهن الزم ال يستطيع الطرف الثاين أن يفسخ، لو ردها إليه 
م اسرتدها منه رجع لزوم وهكذا اللزوم يدور مع القبض فإن وجد وجد وإن انتفى انتفى  أ

ختياره ( ن املر ) فإن أخرجه (  :وهلذا قال املصنف (  ولو كان نيابة عنه) إىل الراهن 
ن ) زال لزومه للراهن هذا الرهن ضعه عندك أمانة أرجعه إليه على سبيل  يعين لو قال املر

لزوال استدامة القبض وبقي العقد كأنه مل )  زال لزومه(  :األمانة، زال اللزوم، قال
ل أن عقد الرهن بطل وإمنا القبض ماذا يعين بقي العقد؟ يعين ال نقو  يوجد فيه قبض

ق الرهن موجود لكن بدون قبض فقط، قال ولو آجره  :فقط هو الذي بطل، والعقد 
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ق ذنه فلزومه  ن أو غريه  ن  أو أعاره ملر ن أو أعار الراهن للمر يعين لو أجره للمر
ق، انتبهوا معي اآلن لو تصور ن فلزومه  ذن املر ذنه أي  أن الرهن حصل  أو غريه 
ن قبض الرهن مث لو كانت مثال أرض عقار مث قال املالك سأؤج هذا، لو أجر  رواملر

ذنه لو  ن هذا املعىن وكذلك اإلعارة  ا يف يد املر العني فتأجري العني ال خيرجها عن كو
ق مادامت ليست يف  استأذن وقال ما رأيك نعري هذه العني لفالن فال خترجه، فلزومه 

ن صاحب الدين، قال يد ذن املر )  إليه( أي رد الراهن الرهن )  فإن رده(  :الراهن 
ن  ختياره فلزم كاالبتداء وال حيتاج إىل )  لزومه إليه عاد( أي إىل املر ألنه أقبضه 

ذلك، أعرين مثال  ولو استعار شيئا لريهنه جاز :وقلنا مل يفسخ، قال جتديد عقد لبقائه
هنها فيجوز ذلك وإذا جاء املوعد تباع السيارة وصاحب السيارة يطالبك هذه السيارة ألر 

قبل  ولربه الرجوع :بقيمتها هو تنازل، كأنه أعطاك القيمة وأقرضك هذا املبلغ، قال
يعين لربه يف املثال يعين لصاحب السيارة أن يرجع وقلنا هذا الكالم يرجع  إقباضه ال بعده

ن له أن قبل االقباض، هو أذن لك وأعارك  السيارة لرتهنها قبل أن تقبض السيارة للمر
ن أصبح عقد الزم وال يستطيع الرجوع، قال لكن : يرجع لكن إذا سلمها املستعري للمر

اآلن أعارين السيارة ألدفعها لفالن رهن  مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا أي املالك املعري له
ية ميكن الرجوع فيها يف أي وقت لكن بعد فهل له أن يرجع قبل أن أدفعها؟ نعم ألن العار 

ن ودخلت يف الرهن وصارت الزمة فهل يستطيع أن يرجع؟ ال يستطيع  أن أقبضتها للمر
ومىت حل  :قال! لكن هل له أن يطالبين بفكاك السيارة؟ نعم، افرض أنه مل يفك الرهن؟
ن بيعه واستيفاء دينه منه ويرجع املعري بقيمت على  ه أو مثلهاحلق ومل يقضه فللمر

املستعري، استعرت السيارة ودفعتها للدائن رهنا مث جاء الوقت فباع السيارة وسدد الدين، 
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صاحب السيارة له عندي قيمة السيارة إذا كانت متقومة لكن لو كانت مثلية فله أن 
ملثل يعين لو فرضنا أنه ما أعطاين السيارة أعطاين بر مثال فيطالبين مبثله برب،  يطالب 

ن وإن تلف ضمنه الراهن وهو املستعري :قال ألن العارية مضمونة  ولو مل يفرط املر
ن مل يفرط، قال وال  ( :افرض أن هذا الرهن تلف فالذي يضمنه هو الراهن ولو كان املر

ن ) ينفذ تصرف واحد منهما  ( أي يف الرهن املقبوض )  فيه( أي من الراهن واملر
ف أي واحد منهما مستقل يف الرهن هذا معناه اشتيات على ألن تصر  ) بغري إذن اآلخر
ألنه يفوت على اآلخر حقه فإن مل يتفقا على املنافع مل جيز االنتفاع  :حق اآلخر، قال

إذاً ال يتصرف يف الرهن إال  وكانت معطلة وإن اتفقا على اإلجارة أو اإلعارة جاز
ا وتبقى  وال : معطلة، وإن اتفقا جاز ذلك، قالتفاق الطرفني فإذا مل يتفقا ال ينتفع 

ن الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداواة وفصد وإنزاء فحل على مرهونة  مينع املر
بل مينع من قطع  :إذاً له أن يصلح عني الرهن لكن مننع الراهن من شيء آخر، قال

ة يعين كعضو مثل الغدة حىت ال ميوت العبد فنمنعه من ذلك إذا كانت خطر  سلعة خطرة
فإنه ( املرهون  "١") الراهن إال عتق(  :ألنه خيشى على الرهن أن ميوت، مث استثين، قال

ن يف الرهن ال ألنه مبين على السراية والتغليب )  مع اإلمث يصح إذاً تصرف الراهن واملر
جيوز إال يف حاالت مستثناة وهي عتق الراهن لو أن الرهن هو عبد فمالك العبد وهو 

حال )  وتؤخذ قيمته(  :فهل يسري العتق أم ال؟ نعم يسري العتق، قال الراهن أعتقه
ن من الوثيقة وتكون  ا( اإلعتاق من الراهن ألنه أبطل حق املر ألنه بدل )  رهنا مكا

خذ القيمة إذاً سنأخذ القيمة يف حال أنه عنه  هذه صورة إذا أعتق، اآلن التشابه يف أن 
نية ل يعين الراهن فإنه " ٢"وكذا لو قتله :و قتل العبد كذلك، قالأعتق العبد، ويف حالة 

ن "٣"أو أحبل األمة يضع القيمة مكانه، إذاً هذه صور، السيد رهن األمة  بال إذن املر
مث أحبلها فإن وضعت صارت أم ولد فال ميلك بيعها أي ال تباع هذا هو معناه أفسد 
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ن، مث قال لعتق وكذ :الرهن على املر لو قال السيد أن هذا العبد الذي رهنته  بهأو أقر 
ن إذاً ضع قيمته مكانه هذا معناه، الرهن له مناء  نه عتيق وكذبه املر حر أ أعتقته فأقر 

مثل لو كان دابة مثال أو كان عبدا يشتغل فله نتاج له مكسب فالنتاج ملن للراهن أم 
بع للرهن؟ قال املصنف ن أم هو  املتصل واملنفصل   "١") نومناء الره( : للمر

 والصوف هذا مناء منفصلوالولد والثمرة هذا مناء متصل،  كالسمن وتعلم الصنعة
لرهن فيكون )  به ملحق "٣"وأرش اجلناية عليه" ٢"وكسبه(  :متصل، مث قال أي 

إذاً مناء الرهن يدخل الرهن معه، كسب الرهن  رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع
، رهن بيت والبيت له أجرة إذاً األجرة تدخل يف الرهن فيصري األجرة مرهونة يدخل معه

فال يتصرف فيها إىل أن حيل األجل، اآلن ننتقل إىل شيء آخر عرفنا أن دخل الرهن 
 ومؤنته( : سيكون رهن، مصاريف الرهن على من؟ من الذي يتحملها؟ قال املصنف

حلديث سعيد بن املسيب عن أيب هريرة  وهو املالك ) الراهن على( أي الرهن  "١")
أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه 

 كفنه( على الراهن أيضا )  و(   الشافعي والدارقطين وقال إسناده حسن صحيح
بع ملؤنته  "٢") ملعروف ألن ذلك  " ٣")أجرة خمزنه ( عليه أيضا ) و ( ومؤنة جتهيزه 

إذاً املصاريف اليت تكون على الرهن يتحملها الراهن والنتاج  إذا كان خمزو وأجرة حفظه
يبقى رهن، وإذا بقي رهن فلمن سيكون؟ يف احلقيقة للراهن للمالك لكنها مرهونة موقوفة 

ن وهو(  :بسداد ما عليه من دين، مث قال عىن ما م للخرب السابق)  أمانة يف يد املر
لتعدي والتفريط وهذا ! أمانة؟ هل تعلمون فيما سبق ذكر قلنا يد األمانة ال تضمن إال 

ن يعين لو سلمه " ب" كبعد الوفاء ،"أ"ولو قبل عقد الرهن معناه هو أمانة يف يد املر



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ١٧٢  

 

الرهن قبل العقد وقال غدا إن شاء هللا نعقد ونتفق على الرهن فهذه العني تعترب أمانة يف 
جاء يف الغد وعقد عقد البيع واشرتطوا فيه الرهن صار رهن أمانة، انتهى املوعد وبيع يده، 

الرهن أو انتهى العقد وسدده، يده يد أمانة هذا معىن ولو قبل عقد الرهن يعين لو سلمه 
إليه لريهنه بعد ذلك كبعد الوفاء لو سدد له الدين اليوم وقال إن شاء هللا يف الغد آيت 

ن بعد فك الرهن أمانة فهذا هو معناه، قالوأستلم منك ال (  :رهن فاآلن الرهن يف يد املر
ن )  منه( وال تفريط )  وإن تلف من غري تعد قاله )  فال شيء عليه( أي من املر

انتقل اآلن إىل مسألة لو  علي  ألنه أمانة يف يده كالوديعة فإن تعدى أو فرط ضمن
لرهن هل يسقط يف مقابله شيء من الرهن؟ اجلواب ال طبعا هلك الرهن أو تلف بعض ا

بتا يف ذمة )  شيء من دينه( أي الرهن )  الكه وال يسقط(  :وهلذا قال ألنه كان 
وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه  فبقي حباله سقطهالراهن قبل التلف ومل يوجد ما ي

الك الرهن أو بعضه، إذا إذاً ال يسقط شيء من الدين  ويستويف حقه من مثنه فمات
ألن الدين  )  فباقيه رهن جبميع الدين( أي الرهن )  بعضه وإن تلف(  :تلف بعضه

سواء   ملا سبق)  وال ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين( كله متعلق جبميع أجزاء الرهن 
ن أن  كان مما متكن قسمته أو ال اآلن سندخل يف مسألة جديدة وهي إذا ادعى املر

ن يف التلف: تلف فهل يقبل هذا الكالم أم ال؟ قالالرهن  وإذا  بيمينه ويقبل قول املر
حلادث وقبل قوله يف التلف وعدم التفريط وحنوه مثل  ادعاه حبادث ظاهر كلف ببينه 

لو قال حدث حريق هائل يف البلد وتلف الرهن فنقول له اثبت وجود هذا احلريق، اآلن 
يف الرهن أم ال، وهل ميكن أن ينقص يف الرهن أم ال؟  مسألة جديدة هل ميكن أن يزيد

نية يف نفس الدين؟ نعم له، هل له أن  اآلن مثل رهن عنده سيارة فهل له أن يرهن سيارة 
ينقص الرهن؟ يعين رهن سيارتني بدين فهل له أن ينقص الرهن جيعلها سيارة واحدة؟ ال 

دة(  :إال مبوافقة الطرفني وهلذا قال ن رهنه عبدا مبائة مث )  فيه وجتوز الز أي يف الرهن 
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دة استيثاق  رهنه سيارة وجاء بعد مدة قال ميكن السيارة ال رهنه عليها ثو ألنه ز
نية ميكن هذا لكن  تكفي الدين وأ أخشى أن أموت وال يسدد الورثة فخذ سيارة 

دة يف )  دون( : العكس ال وهلذا قال سيارة يف مقابل مائة  يعين رهن عنده ) دينه( الز
نية والرهن نفس السيارة صار أصبحت السيارة اآلن   ل مث قال له أعطين مائة  ألف ر

فإذا رهنه عبدا مبائة مل يصح : كانت يف مقابل مائة اآلن صارت يف مقابل مائتني، قال
ملائة األوىل  جعله دينا خبمسني مع املائة ولو كان يساوي ذلك ألن الرهن أشغل 

على دين )  عند اثنني شيئا( واحد )  وإن رهن(  :صورة أخرى شغول ال يشغلوامل
الواحد مع اثنني مبنزلة عقدين فكأنه  انفك يف نصيبه ألن العقد)  أحدمها فوىف( هلما 

رهن كل واحد منهما النصف منفردا مث إن طلب املقامسة أجيب إليها إن كان الرهن 
شيء واحد مث وىف األول معناه انفك نصف الرهن  إذا رهن عند اثنني مكيال أو موزو

أصبح هذا الشيء الواحد نصفه مرهون ونصفه غري مرهون فلو طلب املقامسة ميكن ذلك 
لقسمة يقول أريد فرز حصيت عن  إذا كان يقبل القسمة يعين له بعد ذلك أن يطالب 

أحدمها انفك يف أو رهناه شيئا فاستوىف من ( : احلصة املرهونة، اآلن صورة عكس ذلك
نفس الكالم يعين اثنان رهنا عنده شيئا واحدا أحدمها سدد ما عليه انفك  )نصيبه 

لف فهذه أربعة  :نصيبه، قال ألن الرهن متعدد فإن رهن اثنان عبدا هلما عند اثنني 
ويصري   ألن األول رهن عند األول وعند الثاين، والثاين رهن عند األول وعند الثاين، عقود

ع منه رهنا مبائتني ومخسني ومىت قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو  كل رب
املسألة هنا املقصود أنه إذا قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن  كفيل فعما نواه

ل  ل يف مقابل رهن مث اقرتض مخسة آالف ر يعين هو مثال مقرتض مخسة آالف ر
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زء منها برهن، جاء هذا املقرتض وقضى أخرى بدون رهن أصبح مقرتض عشرة آالف ج
بعض دينه يعين توفرت عنده اخلمسة آالف فدفعها هل ينفك الرهن أم ال؟ ماذا ينبين 

عليه؟ ينبين على أن اخلمسة اليت دفعها هي يف مقابل اخلمسة املرهونة أم اخلمسة اليت بال 
، هل نوى اخلمسة آالف فعما نواه اكتبوا أي الدافع: رهن، هذا يعتمد على نيته وهلذا قال

افرض  فإن أطلق صرفه إىل أيهما شاء :اليت فيها رهن أم اخلمسة اليت ال رهن هلا مث قال
أن الدافع دفع اخلمسة آالف فقلنا له أنت نويت اخلمسة اليت برهن أم اخلمسة اليت ال 

ا إذاً يصرفه إىل ما شاء له احلق أن يصرفه إىل م ا شاء رهن هلا فيقول أ أطلقت سدد
وطبعا بطبيعة احلال ميكن يصرفه إىل فكاك الرهن فقد يكون ذلك وقد يكون العكس 
يكون من ورعه يقول أ ال أريد يف ذميت شيء، من ورعه يقول غدا أموت مثال فدع 

خذ حقك، قال اإليفاء كالدين الذي ال  لزم الراهن) ومىت حل الدين (  :الرهن حىت 
ن أو العدل من امتنع( إن )  و(  رهن به الذي )  وفائه فإن كان الراهن أذن للمر

، انتبهوا هلذه  حتت يده الرهن العدل هو الطرف الثالث الذي يوضع عنده الرهن أحيا
لبيع، هل جمرد أنه  لبيع أو أذن للعدل  ن  املسألة الدقيقة، قال فإن كان الراهن أذن للمر

ن أن ن وما سدد فهل للمر يبيع السلعة أم حيتاج إىل إذن؟ اجلواب  دفع الرهن للمر
خذ رهن خذ إذن  حيتاج إىل إذن فإن كان قد أذن له أعطاه السلعة، هذه نقطة مهمة ملا 

ذن لك مث يسحب  لبيع علما أن هذا اإلذن الراهن ميلك الرجوع فيه يعين ميكن  أول 
ذن أو أذن مث لبيع معناه يتصرف ويبيع، وإن مل   رجع عن اإلذن معناه اإلذن، إن أذن 

ن يعين ومل : هنا البد من تدخل حاكم أي القاضي وهلذا قال فإن كان الراهن أذن للمر
عه(  يرجع عن اإلذن املقصود أو أذن للعدل الذي حتت يده الرهن ألنه )  يف بيعه 

وإن كان البائع العدل اعترب إذن  مأذون له فيه فال حيتاج لتجديد إذن من الراهن
ن فال حيتاج إلذن أحد لكن إذا كان الراهن  ن أيضااملر إذاً إذا كان الراهن أذن للمر
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خذ إذن من  أذن للعدل الذي هو الطرف الثالث يف أن يبيع الرهن فيحتاج العدل أن 
ن هذا معناه، قال لبيع وإن ) ووفاء الدين  (: االثنني من الراهن ومن املر ألنه املقصود 

ع فزاد يعين أنت تريد منه عشرة آالف فلمالكه فضل من مثنه شيء  يعين افرض أنه 
ل بعنا السيارة املرهونة فكانت بـ ل، األلفني ملن؟ لصاحبها للراهن وهذا  ١٢ر ألف ر

افرض أن السيارة  وإن بقي شيء فعلى الراهن معىن وإن فضل من مثنه شيء فلمالكه،
ل والدين عشرة فتبقى أ ذن )  وإال(  :لفني يدفعها الراهن، قالبيعت بثمانية آالف ر

ذن له يف البيع، قلنا الصورة األوىل أن أذن له  يف البيع ومل يوف اآلن الصورة الثانية إن مل 
ذن له يف البيع ومل يويف مل يسدد الدين،  أجربه احلاكم على ( يف البيع، الصورة الثانية مل 

يفعل فإن امتنع حبسه أو عذره حىت يفعل  ألن هذا شأن احلاكم)  الرهن وفائه أو بيع
أي أصر على االمتناع أو كان غائبا أو تغيب )  فإن مل يفعل(  ماذا؟ الوفاء أو بيع الرهن

ن  ) احلاكم ووىف دينه عه(  ألنه حق تعني عليه فقام احلاكم مقامه فيه وليس للمر
ذن ربه أو احلاكم   .إما صاحب السلعة أو احلاكم بيعه إال 

  صل يف شروط الرهنف
فإذا اتفقا أن يكون حتت يد جائز )  عند من اتفقا عليه أمانة( الرهن )  ويكون( 

نهذا الذي نسميه العدل أي الطرف الثالث  التصرف صح  وقام قبضه مقام قبض املر
ن هو الذي قبض، ما الذي ينبين  يعين إذا قبض العدل وهو الطرف الثالث كأن املر

وال جيوز حتت يد صيب أو  ه لزوم الرهن فمادام قبض العدل فهو الزم،عليه؟ ينبين علي
ذن سيده يقول ال ميكن أن يكون هذا  عبد بغري إذن سيده أو مكاتب بغري جعل إال 

قساط فليس من حقه  ذن السيد ألن املكاتب مطالب  العدل مكاتب حيفظ الرهن إال 
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لسيد، ق بيد اثنني مل ينفرد  وإن شرط جعل :الأن يتربع فاآلن كل تربع يتربعه يضر 
ن إذا مل يتفقا وال للحاكم نقله عن يد العدل  أحدمها حبفظه وليس للراهن وال للمر

إذاً إذا استلمه العدل فليس ألحد أن يغري العدل إال إذا تغري أحدمها أو  إال أن تتغري حاله
ن،  هو يعترب وكيل طبعا  أحدمهاوللوكيل رده عليهما ال على التفاق بني الراهن واملر

ن؟  لو كان هذا العدل يريد أن يتخلص ال يريد أن حيفظ الرهن فريده ملن للراهن أم للمر
ن أيضا، فريده هلما لالثنني، قال (  :مشكلة لو رده للراهن مصيبة فك اللزوم ولو رده للمر

آلن كالمنا يف العدل إذا ا )مل يبع إال بنقد البلد  (أي بيع الرهن )  وإن أذ له يف البيع
يعين هو يف السعودية فال  ألن احلظ فيه لرواجه "أ"أذن له يف البيع فال يبيع إال بنقد البلد

ل سعودي،  يعين نقد البلد ففي بعض " ب"فإن تعدديبيعه جبنيه مصري مثال بل يبيعه بر
جبنس الدين ع البالد يكون أكثر من عملة سارية خاصة املناطق احلدودية فإن تعدد 

وإن عينا  عينه حاكم "د"فبما ظناه أصلح فإن تساوت يعين جنس الدين "ج"فإن عدم
ل السعودي فال جيوز له أن  نقدا تعني ومل جتز خمالفتهما لر يعين لو اتفقا وقاال بع هذا 
ل السعودي،  ن فإن اختلفايبيع بغري الر مل يقبل قول واحد منهما  أي الراهن واملر

لفضة فال يقبل  ألمر للحاكمويرفع ا لذهب والثاين يقول بعها  يعين واحد قال له بعها 
مرمنهما ويرفع األمر يف هذه احلالة للحاكم  ألن احلاكم  ببيعه بنقد البلدأي احلاكم  و

 سواء كان املطلوب منه أن يعمل ما فيه املصلحة واملصلحة أن تباع السلعة بنقد البلد،
(  :، اآلن الكالم يف العدلحلق أو مل يكن وافق قول أحدمها أو المن جنس ا نقد البلد

ما و )  وإن ذ ( من غري تفريط )  أي يف يد العدل قبض الثمن فتلف يف يده( ع 
العدل  ) ادعى وإن(  أمانة فهو كالوكيل ألن الثمن يف يد العدل)  فمن ضمان الراهن

ن فأنكره وال بينة دفع الثمن إىل(  ن)  املر ( الدفع )  ومل يكن(  للعدل بدفعه للمر
وألنه إمنا أذن له يف قضاء  العدل ألنه فرط حيث مل يشهد)  الراهن ضمن حبضور
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هم يقولون له ادفع ومل حيصل، يعين املطلوب من العدل ملا يبيع السلعة ومل حيصل  مربئ
ن :قال يدفع كذا أنه يشهد على هذا، على  ن أي املدينالذي عنده هذا الره فريجع املر

ن على الراهن يطالبه مباله مث الراهن يدفع ويرجع على  راهنه مث هو على العدل فريجع املر
ع السلعة وادعى دفع الثمن، وإن كان القضاء ببينة مل يضمن لعدم  العدل الذي 

تفريطه سواء كانت البينة قائمة أو معدومة كما لو كان حبضرة الراهن ألنه مل يعد 
انتبهوا  يف قضاء الدين فحكمه حكم العدل فيما تقدم ألنه يف معناه)  كوكيل(  مفرطا

خذ السلعة وتبيعها  هلذا الكالم ملا أوكلك أن تبيع سلعة وتسدد لفالن فال ينفع أن 
خذ على ذلك إثبات أي بينة فال يصلح هذا ألنه سيأيت  وتذهب لفالن وتسددها وال 

أحد دفع يل شيء إذاً الوكيل ملا يسدد ديون عن  بعد ذلك صاحب احلق ويقول ما فيه
ي طريقة تثبت احلقوق  شخص فينبغي أن يشهد على ذلك يثبت هذا احلق بشهادة أو 

ن ) وإن شرط أن ال يبيعه  (: مث قال يعين الشرط فاسد ففاسد )  إذا حل الدين( املر
أو ال يباع ما  أن ال يستويف الدين من مثنه نه شرط ينايف مقتضى العقد كشرطهأل

طلة يعين قال له خذ هذا الرهن لكن إن جاء املوعد ومل أسددك  خيف تلفه هذه شروط 
الرهن ال يباع فهذا شرط غري صحيح، الرهن صحيح لكن الشرط غري صحيح كما لو 
قال له ال تستويف الدين من مثنه هذا ليس بصحيح أو قال له ال يباع إذا خيف تلف 

ن سيتلف مثال طعام أو حيوان فال يباع فكل هذه شروط فاسدة، الرهن فإذا كان الره
هذا  ) إن جاءه حبقه يف وقت كذا وإال فالرهن له( شرط )  أو( : انتبهوا لشرط آخر

ن بدينه شرط فاسد  يعين يقول له خذ الساعة رهن  ) مل يصح الشرط وحده( أي للمر
ل ملائة ر ل دين فإذا جئتك غدا  ، وإن مل آيت فتأخذ الساعة  يف مقابل مائة ر فاحلمد 
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لك، هل يصح هذا؟ ال يصح وإمنا ماذا يفعل؟ الساعة تباع ويسدد لصاحب الدين حقه 
خذ املائة ويرد العشرين  ل فيأخذها، وإذا بيعت مبائة وعشرين  فإذا بيعت الساعة مبائة ر

، لو قال له إذا مل آتك ملالكها، وإذا بيعت بثمانني فيأخذ الثمانني ويطالب بعشرين أخرى
ل فالساعة لك هذا امسه بيع معلق على شرط وال يصح، قال لقوله صلى هللا  :ملائة ر

بذلك ويصح  أي اإلمام أمحد عليه وسلم ال يغلق الرهن رواه األثرم وفسره اإلمام
يعين مساه يف احلديث رهن مع فساد الشرط هذا املقصود، اآلن مسائل  الرهن للخرب

إذا حصل اخلالف يف قدر الدين "١") ويقبل قول راهن يف قدر الدين(  :، قالاخلالف
لف وقال  :فالكالم كالم من؟ كالم الراهن، صورة ذلك ن هو رهن  ن قال املر

يقبل قوله أيضا يف )  و(  :إذاً الكالم كالم الراهن، املسألة الثانية الراهن بل مبائة فقط
ن أرهنتين هذا العبد واألمة وقال الراهن بل العبد فإذا قال امل "٢") الرهن( قدر  ر

 رده( يقبل قوله أيضا يف ) و  ( :قول الراهن، الصورة الثالثة وحده فقوله ألنه منكر
ن قبض  ن "٣") ن رددته إليك وأنكر الراهن فقوله ألن األصل معه واملر قال املر

( يقبل قوله أيضا )  و(  :الصورة الرابعة، العني ملنفعته فلم يقبل قوله يف الرد كاملستأجر
ن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنين )  يف كونه عصريا ال مخرا يف عقد شرط فيه 

ن كان مخرا فلي فسخ البيع وقال  هذا العصري وقبل على ذلك وأقبضه له مث قال املر
  .الراهن بل كان عصريا فال فسخ فقوله ألن األصل السالمة

قبل على نفسه دون )  ملك غريه(  نأي أن الره)  أنه( الراهن )  قروإن أ(  :قال
انتبهوا هلذه املسألة الراهن بعد أن أخذ الدين ورهن السلعة ادعى أن هذا الرهن ن املر 

ملك غريه يعين ال ميلكه فما الذي ينبين على هذا؟ ينبين عليه فك الرهن لو قبلنا هذا 
إذا أقر أنه ملك غريه : هذه الدعوى؟ ال وهلذا قالالكالم سنفك الرهن فهل نقبل مثل 

ن  يعين نقول له أنت تقول أن هذا الرهن ليس لك وإمنا هو لزيد قبل على نفسه دون املر
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ن فنقول ليس لك ذلك لكن  تريد بذلك أن تفك الرهن وأن خترج الرهن من يد املر
ن هذا الرهن لزيد إذاً يلزمك أن تدفع لزيد قيمة  هذا الرهن هذا معىن قبل على إقرارك 

قرار على نفسه هذا إقرار على شيء يتعلق حبق الغري  ن ألن هذا ليس  نفسه دون املر
فال يقبل هذا اإلقرار فأنت تقر على نفسك لكن ال تقر وتقول السيارة املرهونة حتت يدك 

 خترج السيارة عن  ليست يل معناه يف يد زيد إذاً هاتوها لنعطيها لزيد إذاً فال يقبل هذا وال
ا رهن وتلتزم لزيد بقيمة هذه السيارة، قال  الرهن كفيلزمه رده للمقر له إذا انف: كو

اليوم الذي ينفك الرهن ترجع السيارة وإذا تلف الرهن لزيد قيمة هذه السيارة، أو أقر أن 
ن إن كذبه ألنه)  على نفسه( إقرار الراهن )  قبل "٢"جىن(  الرهن متهم  ال على املر

مة،  يف حقه ا  ما معىن جىن؟ يعين قال  وقول الغري على غريه غري مقبولال نقبل أل
ذا؟ يريد أن خيرج  هذا العبد الذي رهناه عندك قتل أو سرق أو أتلف ماال فماذا يريد 

جلناية يعين فيه مبلغ يلزمه فال يقبل قال ن  قراره(  :العبد من حتت يد املر بعد  وحكم 
ن(  أي فك الرهن بوفاء الدين أو اإلبراء منه ) فكه فيبطل )  إال أن يصدقه املر

إذاً انتبهوا لو قال هذه السيارة املرهونة اليت هي حتت يدك هي ملك لزيد فوافقت  الرهن
ا لزيد لكن إذا أنكر هو هذا  أ وقلت نعم هي لزيد فتخرج من حتت يده ألنه مقر 

  .وجود املقتضى السامل عن املعارض ويسلم له بهلفيبطل الرهن : احلكم، قال
ملرهون   فصل يف االنتفاع 

هذا الفصل يف حكم استعمال الرهن، هل جيوز استعمال الرهن أم ال؟ يقول ال جيوز إال 
حباجتني فقط الركوب إذا كان الرهن مركو واحللب يعين شرب اللنب إذا كان حيلب هذا 

ما كان مركو فريكب مقابل نفقته وإذا كان حملو  يكون يف مقابل النفقة عليه يعين
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فيحلب مقابل النفقة على هذا الرهن ألن هذه الدابة املركوبة حتتاج لطعام فمن يطعمها؟ 
خذ مقابل إطعامه يستخدمها ركو أو حلبا هذا هو خالصة هذا  ن و يطعمها املر

ن أن يركب(  :املوضوع، قال  "٢"حيلب( أن )  يركب وما ( من الرهن  "١") وللمر
يتحرى العدل يعين أن حيلب  راهن)  بال إذن( متحر للعدل )  حيلب بقدر نفقته ما

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهو ولنب الدر يشرب  منها مبقدار ما يستعمل
وتسرتضع  بنفقته إذا كان مرهو وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري

ذن مالكه نم بقدر نفقتها وما عدا ذلك "٣"األمة وإن أنفق (  الرهن ال ينتفع به إال 
أنفق على  أي إمكان استئذانه)  الرهن بغري إذن الراهن مع إمكانه( احليوان )  على

مل (  :الرهن بغري اإلذن مع إمكان اإلذن فهل له أن يرجع ويطالب مبا أنفق؟ ال، قال
راهن ولو نوى الرجوع ألنه متربع أو مفرط حيث مل يستأذن املالك مع على ال)  يرجع

هل له أن يرجع ويطالب مبا أنفق أم استئذانه )  وإن تعذر(  :املسألة الثانية قدرته عليه
)  وإن تعذر(  :ال؟ له بشرط إن نوى الرجوع لكن إن نوى التربع فليس له أن يرجع، قال

الحتياجه )  مل يستأذن احلاكم ولو( على الراهن )  عرج( استئذانه وأنفق بنية الرجوع 
هذا احلكم الذي هو اإلنفاق على الرهن بدون إذن عند تعذر اإلذن أو عند  حلراسة حقه

وكذا وديعة وعارية ودواب (  :وجود عدم التعذر نفس احلكم يف الوديعة وهلذا قال
ا مستأجرة هرب عند تعذ أو الدواب املستأجرة  يعين إذا أنفق على الوديعة أو العارية ) ر

االستئذان من صاحبها فله أن يرجع إذا نوى الرجوع وإذا كان ال يتعذر فليس له أن يرجع 
إذن  فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر :يعين نفس احلكم، قال

ألقل مما أنفق أو  أو الوديعة أو انتبهوا معي هو أنفق اآلن على الرهن  املثل ةفقنمالكها 
العارية ومل يستطع االستئذان فأنفق عليها هو ملا أنفق هل أنفق نفقة املثل أم أكثر أم أقل؟ 

خذ النفقة اليت أنفقها وهي  عند ثالث احتماالت إما أن يكون أنفق نفقة املثل فإذاً 
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أقل من نفقة  نفقة املثل، وإن أنفق نفقة أكثر من نفقة املثل فله نفقة املثل فقط، وإن أنفق
يت فينفق على الرهن أكثر  ألقل مما أنفق أو نفقة املثل لكن ال  املثل فله األقل هذا معىن 

من نفقة املثل مث يطالب ال ليس له ذلك، وإن أنفق أقل من نفقة املثل فليس له أن 
يطالب بنفقة املثل له أن يطالب مبا أنفق فقط، اآلن الكالم على خراب الرهن لو خرب 

ولو (  :لرهن هل يصلحه أم يدعه خبرابه وإذا أصلحه هل يطالب مبا أنفقه أم ال؟ قالا
ن )  فعمره( إن كان دارا )  خرب الرهن لته فقط( الراهن )  بال إذن( املر  ) رجع 

يعين ليس له شيء إال مواد البناء الذي وضعها لكن ال يقول أريد النفقة اليت أنفقتها 
ا ملكه ال مبا حيفظ  :ذلك أما ملكه الذي وضعه صحيح، قال وأجرة العمال فليس له أل

ليست واجبة على الراهن فلم يكن لغريه  ارةبه مالية الدار وأجرة املعمرين ألن العم
إذاً لو أنفق على حيوان لئال ميوت  أن ينوب عنه خبالف نفقة احليوان حلرمته يف نفسه

خربة فليست هناك ضرورة إلصالحها،  فله أن يرجع أما دار خربت ال مشكلة أن تبقى
وإن جىن الرهن ووجب مال خري سيده بني فدائه وبيعه وتسليمه إىل ويل اجلناية  :قال

، ووجب املال وليس القود يعين مثال جىن  فيملكه وهذا يتصور يف العبد إذا كان مرهو
ة خطأ أو شبه عمد فال قصاص لكن فيها دية أو حكومة أو نصف دية يعين هي دي

معينة فيخري سيد العبد بني أن يفديه يدفع عنه الدية وبني أن يبيعه ويسدد من قيمته 
ين عليه فيملكه، اآلن اإلشكال أنه  الدية وبني أن يسلمه إىل ويل اجلناية وهو صاحب ا
إذا حصل بعض هذه األشياء مشكلة على الرهن فلو السيد فدى العبد سيبقى رهن كما 

عه خرج عن كونه رهن وإن سلمه إىل ويل اجلناية خرج عن كونه هو مل يتأثر لكن لو 
عه أو سلمه وفه فإن فداه :رهن وهلذا سيفصل، قال يف اجلناية بطل  رهن حباله وإن 
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نية الرهن وإن مل يستغرق األرش  :نقول كأن هذا العبد مات فهذه تشبهها، مسألة 
ل و  قيمته العبد قيمته ألفني فلم يستغرق األرش يعين افرض أن اجلناية املطلوبة ألف ر

قيه رهنقيمة العبد الذي هو رهن  يعين ممكن نبيع نصف العبد مثال  بيع منه بقدره و
وإن جين  :فيكون الرهن نصفه والنصف الثاين أصبح ملكا للغري هذا معناه، اآلن العكس
لعبدين عليه فاخلصم سيده فإن أخذ األرش كان رهنا وإن اقتص فعليه قيمة أقل ا

ين عليه قيمة تكون رهنا مكانه اآلن فيه واحد جىن على العبد : انتبهوا معي اجلاين وا
الذي هو الرهن فالسيد هو ويل الدم فالسيد له أن يطالب إما أن يقول أريد قيمة العبد 
يعين الدية وما فيه دية يف العبد فديته هي قيمته فقال أريد الدية اليت هي قيمة العبد فله 

لك وله أن يقول أريد القصاص وطبعا القصاص لن يكون إال إذا كان اجلاين عبد مثله ذ
فال قصاص على حر بسبب عبد، فإن أخذ الدية فهي رهن وإن طلب القصاص فالعبد 

ين عليه  :مات وما فيه دية وهلذا قال وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين اجلاين وا
قال السيد ال أ ال أريد دية أريد القصاص فنقول نعم معناه إذا  قيمة تكون رهنا مكانه

ا ألنه ماله أكثر من هذا يعين ليس له  لك ذلك لكن لنرى قيمة العبدين أيهما أقل تلتزم 
خذ العبد الذي جىن فإذا أخذ العبد الذي جىن  إال ذلك ألنه ليس له إال قيمة عبده أو 

عه ستكون له قيمة يعين السيد الذي هو سي د العبد اجلاين ليس ملزم أن يدفع الدية و
فأكثر شيء يفعله هو يقول خذ هذا العبد لك فإذاً يلزم هذا السيد صاحب الرهن أن 
ين عليه وتكون رهنا مكانه ألنه لو عفا نفس  يدفع األقل من قيمة العبدين اجلاين وا

  .الكالم
  ب الضمان

التزام ما  [ن عنه ومعناه شرعامأخوذ من الضمن ألنه ذمة الضامن يف ذمة املضمو 
الفرق بني الضمان والكفالة أن الضامن يلتزم ] وجب على غريه مع بقائه وما قد جيب
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حضار البدن فإن مل حيضر البدن حتولت إىل ضمان إال إذا اشرتط  ملال والكفيل يلتزم 
ملال تصري كفالة  لبدن فقط لكن إذا تعذر علي فال ألتزم  : بدن فقطن قالقال أ ألتزم 

ويصح بلفظ ضمني وكفيل وقبيل ومحيل وزعيم وحتملت دينك أو ضمنته أو هو 
شارة مفهومة من أخرس  عندي وحنو ذلك  من جائز إال( الضمان ) وال يصح  (و

ألنه إجياب مال فال يصح من صغري وال سفيه ويصح من مفلس ألنه )  التصرف
وعليه ديون أكثر من ماله فهل له أن  املفلس هو الذي ما عنده شيء تصرف يف ذمته

يضمن؟ نعم ألن الضمان تصرف يف الذمة وليس بتصرف يف األموال، املفلس ال حيق له 
لذمة وهكذا،  ومن قن أن يتصرف يف أمواله لكن له أن يتصرف يف ذمته يقرتض 

ذن سيدمها  ذن السيد،  له أن يضمنومكاتب  ويؤخذ مما بيد مكاتب ومما لكن 
خذ املال  قن من سيده يضمنه ذن السيد، و إذاً الحظ قلنا اآلن أن القن له أن يضمن 

ذن السيد يؤخذ مما بيده ألن املكاتب يكسب مال وهلذا  من السيد واملكاتب ملا ضمن 
(  :فهو يعمل ويكسب فكلما كسب أخذ منه املال، قال ويؤخذ مما بيد مكاتب :قال

)  واملوت يف احلياة( أي من املضمون والضامن  ) ولرب احلق مطالبة من شاء منهما
بت يف ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما حلديث الزعيم غارم رواه أبو  ألن احلق 

فإن (  :إذاً له أن يطالب الضامن وله أن يطالب املضمون، قال داود والرتمذي وحسنه
براء أو قضاء أو ح)  برئت ذمة املضمون عنه ( والة وحنوها من الدين املضمون 

هل عرفتم كيف تربأ ذمة املضمون عنه؟ هذا الذي أخذ  ألنه تبع له)  برئت ذمة الضامن
براء يعين ساحمته الشركة أو قضاء دفع للشركة أو حوالة يعين أحال الشركة فهي  سيارة إما 

تطالبه بقيمة السيارة مثال مخسني ألف وهو يطالب شخص آخر خبمسني ألف فأحال 
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( : ، قال"أ"لى فالن برئ فإذا برئ هذا املضمون عنه فيربئ الضامن هذه صورةالشركة ع
لو   فال يربأ املضمون برباءة الضامن ألن األصل ال يربأ برباءة التبع" ب") ال عكسه

كان املضمون عنه يعين صاحب الدين تنازل عن الضمان يعين الشركة قالت هلذا الكفيل 
ال نريد منك شيء برئ اآلن الكفيل  كت له حنن أعفيناالغارم يعترب ضامن للسيارات فقال

براء  :الغارم الضامن لكن صاحب احلق ال يربأ، قال وإذا تعدد الضامن مل يربأ أحدهم 
براء املضمون عنه يعين الشركة مثال طلبت أربعة كفالء ضامنني مث  اآلخر ويربءون 

م، مسألة جد وال تعترب معرفه ( : يدةساحمت اثنني فيبقى االثنان ال يسقط ضما
ألنه ال يعترب رضامها فكذا )  له( معرفته للمضمون )  الضامن للمضمون عنه وال

لتزام احلق فاعترب له )  رضى الضامن( يعترب )  بل(  معرفتهما ألن الضمان تربع 
ألعيان معىن هذا الكالم أن الضامن واملضمون عنه وصاحب احلق وهي  الرضى كالتربع 

ال يشرتط املعرفة بينهم بل نشرتط شيء واحد أن الذي يضمن يكون راض ال الشركة 
يضمن غصب عنه ال جيرب على الضمان، هل يشرتط رضا الشركة أو املدين؟ ال نشرتط 
رضاه فيقال للمضمون عنه أنت  مدين هل توافق أن فالن يضمنك؟ ال يشرتط فإذا 

هو صاحب الدين ال يشرتط رضاه ضمنه حتمل عنه سواء رضي أم ال، وكذلك الدائن و 
ويصح ضمان ( وال معرفتهما يعين ميكن إلنسان يضمن شخص ال يعرفه مثال، 

هول } وملن جاء به محل بعري وأ به زعيم {  لقوله تعاىل)  إذا آل إىل العلم "١"ا
هول يصح بشرط إذا كان يؤول إىل العلم يضمن  وهو غري معلوم ألنه خيتلف ضمان ا

ه أ أضمن البضاعة اليت يستلفها منك فالن أو األشياء اليت يشرتيها فقد ال فيقول ل
لضبط كم الدين أو كم املشرتى لكنه يؤول إىل املعرفة، قال يصح )  و(  :يكون معروف 

إن ساومه )  واملقبوض بسوم العواري واملغصوب(  ـك  "٢"أيضا ما يؤول إىل الوجوب
إذاً هذا كله يؤول إىل الوجوب  له إن رضوه وإال ردهوقطع مثنه أو ساومه فقط لرييه أه
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يضمن يعين ميكن جاء يستعري عارية فطلبت منه ضامن جيوز هذا أو مغصوب غصب 
مين شيئا مث اعرتف وكذا وقبل أن يرد طلبت منه ضامن فيجوز ذلكن املقبوض بسوم قال 

تعيده غدا أم ال فله بعدما تساوموا قال أريد أن أريه أهلي قلت أريد ضامن فما يدريين 
وإن أخذه لرييه أهله بال مساومة وال  :ذلك انتبهوا لكن املقبوض بغري سوم فال، قال

ا أمانة رأى عندك شيء فقال أريد أن أريها ألهلي وأردها  قطع مثن فغري مضمون أل
الصورة األوىل  "٣") مبيع عهدة( يصح ضمان ) و (  :فهذه صارت أمانة، مث قال

يعين ظهر املبيع  إذا استحق املبيع يعين للمشرتي ن يضمن الثمن :علعهدة املبي
ا يعين شخص يريد أن : مستحقا لغري البائع هذه صورة من صور عهدة املبيع، صور

ا مسروقة  يشرتي شيئا ويريد أن يدفع الثمن للبائع وخائف أن يشرتي سلعة فتظهر أ
عة غري مسروقة فهل سيضمن السلعة فيمكن يقول له أأتين بضامن يضمنك أن هذه السل

أم الثمن؟ الثمن يعين إن ظهر أن السلعة مسروقة سريد له الثمن فيمكن إذا ضمنه 
شخص أي ضمن البائع فيطالب الضامن يقول له هات الثمن ظهر أن السلعة مسروقة 

ا معيبة أو رد بعيب  :وأ دفعت الثمن، قال يعين أريد ضامن ميكن هذه السلعة يظهر أ
يعين  أو األرش إن خرج معيبا :فكيف آخذ حقي منك أريد ضامن فيجوز هذا، قال

خذ ضامنا، الصورة الثانية يف  أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه :أرش العيب فله أن 
يعين الثمن ظهر فيه عيب، يعين للغري وإن ظهر به عيب األول ضمن الثمن للمشرتي، 

يت يل بفلوس يظهر أ ا مسروقة فالضمان يكون للثمن يف املوضعني إما أن ال أضمن أن 
يطالب املشرتي، من يضمن الثمن له يف حال أن تظهر السلعة فيها مشكلة أو العكس 
البائع هو الذي يطالب ضامنا يضمن له الثمن يف حالة انه ما دفع الثمن أو دفع الثمن 
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إىل ضمان العهدة هذا  يعين أو استحق فيصح لدعاء احلاجة إليه: ووجد به عيب، قال
وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو دركه وحنومها  :هو معىن عهدة املبيع، قال

أو ما يداينه زيد لعمرو  ن يضمن ما يلزمه من دين "٤"ما جيبويصح أيضا ضمان 
يعين  وللضامن إبطال قبل وجوبه :معناه ضمان ما سيجب يف املستقبل وهلذا قال وحنوه

خذه منك زيد فأ أضمنه وبعد أسبوع جاء وقال أ  لو قال له أ أضمن فالن أي دين 
خذ الدين فله ذلك لكن : ال أضمن زيد فهل له ذلك أم ال؟ فيه تفصيل إذا كان زيد مل 

إذا استدان ال فال يستطيع يلغي الضمان يف هذا الدين الذي حصل لكن مينع ما سيأيت 
ت؟ هل يصح أم ال؟ يعين خذ هذه فيمتنع من ضمان ما سيأيت، هل جيوز  ضمان األما

أمانة عندك ضعها عندك أمانة لكن تضمنها لو تلفت أو سرقت أو كذا تضمنها يقول ال 
يصح ألن األمانة غري مضمونة، ما هو املضمون من األمانة؟ التعدي والتفريط، لو قال 

ن اضم ال ( :أريد ضامن يضمنك إذا تعديت أو فرطت فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، قال
ت كوديعة ا غري مضمونة على صاحب اليد )  األما ومال شركة وعني مؤجرة أل

أي  ضمان التعدي يف األمانة" ٥") التعدي فيها( يصح ضمان )  بل( فكذا ضامنه 
ا حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كاملغصوب وإن قضى  ت أل يف األما

وكل مؤد عن غريه دينا  ٢فال وكذا كفيل الدين بنية الرجوع رجع وإال ١الضامن
هذه ثالثة صور، الحظوا اآلن أ ضامن لك ودفعت عنك فهل  غري حنو زكاة ٣واجبا

أطالبك وأرجع عليك أم ال؟ ترجع للنية، الكفيل نفس الشيء الكفيل الذي تكفل 
ل؟ حضار البدن مث مل يستطع مث طولب بسداد املال فدفع املال فهل يرجع على املكفو 

نعم إن نوى ذلك، كل من أدى عن غري دين واجب فله أن يرجع لكن الزكاة ال ألنه ال 
ميكن أن تدفع عين الزكاة فالزكاة حتتاج إىل نية من صاحبها فال يصح فيها، كان علي 

ديون وأنت علمت أنه علي دين فذهبت وسددته يعين قريب لك أو عزيز عليك أو كذا 
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رجع على املدين وتطلب منه املال؟ اجلواب نعم عن نويت فدفعت عنه دينه فهل لك أن ت
  .عند الدفع الرجوع عليه أما إن نويت التربع فليس لك أن ترجع بعد ذلك

  فصل يف الكفالة
 وتنعقد مبا ينعقد به ضمان ] لربهمن عليه حق مايل بدن وهي التزام رشيد إحضار[

إذا قال  وإن ضمن معرفته أخذ به يعين أ ضمني ببدين أ زعيم ببدين أ كفيل ببدين،
حضاره وإال تعترب كفالة فإذا ضمن املعرفة هذه   أ أضمن هذا الرجل معروف يعين ألزم 

كعارية  "أ") عني مضمونة( إنسان عنده )  كل( بدن )  ـب وتصح الكفالة( كفالة، 
ألن   ولو جهله الكفيل "ب") ببدن من عليه دين( تصح أيضا )  و( لريدها أو بدهلا 

إذاً الكفالة إحضار بدن من؟ إما  كال منهما حق مايل فصحت الكفالة به كالضمان
بدن شخص عنده عني مالية كعارية انتبهوا معي العارية مضمونة وأ أريد أن أضمن أن 

العارية ترجع عندي ثالثة وسائل إما أن أطلب رهن أو أطلب ضامن أو أطلب كفيل 
ا الكفالة مثل احلدود شخص عليه حد ز أو حد حيضرك، هناك أشياء ال تصح فيه

قذف أو كذا  أو آلدمي فال يصح أن حيضر كفيال ألنه إذا تعذر إحضاره لن نقيم احلد 
على الكفيل لذلك ال تصح الكفالة، أو شخص عليه قصاص ال نقبل ألنه لو مل حيضره 

( ببدن من عليه تصح )  ال( و : ال نستطيع أن نقيم القصاص على هذا الكفيل، قال
حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده   تعاىل كالز أو آلدمي كالقذف)  حد

ألنه ال ميكن استيفاؤه من  ) قصاص( ببدن من عليه )  وال( د مرفوعا ال كفالة يف ح
ال تصح الكفالة يف حق  غري اجلاين وال بزوجة وشاهد وال مبجهول أو إىل أجل جمهول

ألنه لو مل حيضر ال يشهد عنه فالشهادة ال يلقيها إال صاحبها، وال الزوجية أو شاهد 
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هذا  وتصح إذا قدم احلاج فأ كفيل بزيد شهرابشخص جمهول، أو إىل أجل جمهول، 
صحيح ال جهالة فيه، ماذا يعترب رضى الكفيل أم املكفول أم املكفول له؟ الكفيل فقط 

ألنه ال يلزمه احلق ابتداء إال  ) يلويعترب رضى الكف(  :هو الذي نشرتط رضاه، قال
برئ  "١"املكفول)  فإن مات( أو له كالضمان )  مكفول به( رضى )  ال( برضاه 

 "٢"قبل املطالبة) أو تلفت العني بفعل هللا تعاىل (  الكفيل ألن احلضور سقط عنه
برئ الكفيل ألن تلفها مبنزلة موت املكفول به فإن تلفت بفعل آدمي فعلى املتلف 

ألن األصل أدى )  برئ الكفيل "٣"نفسه( املكفول )  أو سلم(  بدهلا ومل يربأ الكفيل
هذه ثالثة صور يربأ فيها  ما على الكفيل أشبه ما لو قضى املضمون عنه الدين

وقد  هذه الصورة الرابعةوكذا يربأ الكفيل إذا أسلم املكفول مبحل العقد  :الكفيل، قال
يعين سلمه  بال ضرر يف قبضه وليس مث يد حائلة ظاملة حيليعين أو مل ال  حل األجل أو

يف حمل العقد وليس هناك ضرر يف استالمه وليست هناك يد ظامل، يسلمه يف موضع ال 
تعذر إحضار املكفول مع حياته أو غاب  وإن :يستطيع أن يستلمه فيه ال يصح، قال

إن مل إىل ضمان،  يعين حتولت الكفالة ومضى زمن ميكن إحضاره فيه ضمن ما عليه
يعين من الدين، إال إذا كان الكفيل اشرتط الرباءة من الدين عند تعذر  يشرتط الرباءة منه

ومن كفله اثنان فسلمه أحدمها مل يربأ  :اإلحضار وقلنا هذا الكالم، املسألة قبل األخرية
  .االثنني اآلخر وإن سلم نفسه بر

  ب احلوالة
ا حتول  أحلتك واتبعتك  ـاحلق من ذمة إىل ذمة أخرى وتنعقد بمشتقة من التحول أل

ا احلوالة، اآلن سيذكر شروط لصحة  بدينك على فالن وحنوه هذه الصيغ اليت تنعقد 
: اكتبوا تعريف احلوالة"١") مستقر دين على إال( احلوالة )  تصح ال( و  :احلوالة، قال
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حملال به على احملال عليه، احملال به هو املال، واحملال عليه من  أن حييل احمليل احملتال 
ل وأ أطالب زيد : سيدفع املال، إذاً الصورة مثاهلا لف ر مثال شخص أنت تطالبين 

ل ميكن أن أحيلك على زيد وأقول أحلتك  لف ر ل فإذا جئت وطالبتين  لف ر
صبح بدينك على زيد خذها منه، فإذا صحت احلوالة واكتملت الشروط تربئ ذميت وت

ذمة زيد مشغولة لك أنت، ذمة زيد كانت مشغولة يل أ أصبحت مشغولة لك أنت، 
نية ل : صورة  لف ر لفني فيمكن أن أحيلك  ل وأ أطالب زيد  لف ر أنت تطالبين 

لثة لف أخرى، صورة  لف ولك أنت  أنت تطالبين : فقط فتصبح ذمة زيد مشغولة يل 
ل وأ أطالب زيد ل فيمكن أن أحيلك على زيد خبمسمائة فقط  لف ر خبمسمائة ر

خلمسمائة  وأقول أحلتك خبمسمائة على زيد فتصبح بذلك ذمة زيد تكون مشغولة لك 
خلمسمائة، إذاً أ سأصبح يف هذه الصورة احمليل وأنت  وأ تبقى ذميت أيضا مشغولة 

ل هو احمل ال به، يقول الشرط األول البد أن احملتال وزيد احملال عليه واملال هو األلف ر
ل اليت أطالب  ا أم األلف ر ل اليت تطالبين  يكون على دين مستقر املقصود األلف ر

ا زيد، ما هو الدين املستقر الذي أطالب به زيد، انتبهوا ملا أحيلك البد أن يكون الدين 
للنقض مثل لو كان  الذي على زيد يكون مستقرا يعين ال يكون غري مستقر يعين قابل

املال الذي أطالب به زيد مثن مبيع يف وقت اخليار هذا ليس مبستقر فيمكن أن نفسخ 
البيع فال يصلح أن أحيلك عليه لكن لو أنت كنت تطالبين بثمن مبيع يف زمن اخليار 
ا ال يشرتط أن تكون مستقرة لكن املبلغ  فيمكن الفسخ إذاً األلف اليت أنت تطالب 

إذ مقتضاها  :ل عليه الذي سيدفع هو الذي ينبغي أن يكون مستقرا، قالالذي سأحي
لدين مطلقا وما ليس مبستقر عرضة للسقوط مثل لغري املستقر،  إلزام احملال عليه 
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أو سلم أو صداق قبل الدخول أو مثن مدة خيار  فال تصح على مال كتابة :قال
قساط الكتابة فدين الكتابة على ما معىن مال كتابة؟ العبد هو الذي سيدفع أ وحنوها

ل شهرية فلما جئت أنت تطالب األلف  لف ر العبد فأ اآلن كاتبت العبد وأطالبه 
ل هل أستطيع أن أحيلك على دين العبد؟ اجلواب ال ألن دين العبد أصال ليس  ر

مستقرا ميكن أن يسقط وميكن أن العبد بعد يومني يقول أ ال أستطيع أن أعمل وال 
بت، أو على السلم أ ستطيع أن أدفع فسأفسخ عقد الكتابة فأ أحلتك على شيء غري 

أن أدفع الثمن والسلعة ستأيت بعد شهر أو شهرين يف موعد قادم فهذه السلعة اليت 
يت  سأستحقها بعد ستة أشهر أو شهر أو شهرين أو كذا هذه غري مستقرة فيمكن 

يت فال أحيل عليها، والصد اق قبل الدخول قد حيصل طالق فيسقط نصف وميكن ال 
وإن أحاله على من ال دين عليه فهي  :املهر، أو مثن يف مدة اخليار ومثلنا هلذا، قال

ل وأ قلت لك اذهب إىل فالن وخذها منه  وكالة لف ر إذاً لو قلت لك أنت تطالبين 
ل معناه أن هذه وكالة كأين استدن ت من فالن ألف وأ ال استحق عند فالن ألف ر

ل ووكلتك يف استالمها، قال واحلوالة على ماله يف الديوان أو الوقف إذن يف  :ر
ل وأ يل مال يف الديوان يعين  االستيفاء لف ر يعين لو كان هو أ اآلن أنت تطالبين 

يف بيت املال أو يف الوزارة أو يف وقف يستحق منه مال فلو أحلتك عليه إذن يف 
احملال به أي  ) احملال فيه وال يعترب استقرار ( :اكتبوا عندها أي وكالة، قالاالستيفاء 

يعين أ السيد جئت  فإن أحال املكاتب سيده :الدين وليس احملال فيه، مثل وقال
ل القسط األول فقال أحلتك على فالن خذه منه فأذهب  املكاتب أقول هات األلف ر

أستحقها من العبد هل هي مستقرة أم هي قابل إىل فالن وآخذه فهل هذه األلف اليت 
أو الزوج زوجته صح ألن له تسليمه بنفسه  :للنقض؟ نعم قابلة فال يضر هذا، قال

أيضا للحوالة )  ويشرتط( : هذا الشرط األول، الشرط الثاين وحوالته تقوم مقام تسليمه
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بفضة على فضة، يعين ذهب بذهب، أحيل  "أ") جنسا( أي متاثلهما )  الدينني اتفاق( 
ل وهكذا، قال ل على ر نري أو دراهم  :أحيل بذهب على ذهب، أحيل بر نري بد كد
إذاً البد أن تكون دراهم  بدراهم فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه مل يصح

 أو مصرية كصحاح بصحاح أو مضروبة "ب") ووصفا(  :بدراهم والدراهم فضة، الثاين
نه مثال دينار مصري بدينار مصري فال يكون دينار مصري بدمشقي يعين املقصود أ مبثلها
البد أن يتفقا الدينان يف الوقت يعين   "ج") ووقتا(  مل يصح أي الوصف فإن اختلفامثال 

جيال أجال واحدا فلو كان  :كالمها حاال أو كالمها أجلهما واحد، قال أي حلوال أو 
(  بعد شهر واآلخر بعد شهرين مل تصحأحدمها حاال واألخر مؤجال أو أحدمها حيل 

ا إرفاق كالقرض "د") وقدرا يعين احلوالة إرفاق مثل  فال يصح خبمسة على ستة أل
فلو جوزت مع االختالف لصار املطلوب منها  فلذلك ال جيوز االختالف، القرض

دة البد أن تكون بنفس القدر، الفضل فتخرج عن موضوعها (  ألنه ال جتوز فيها الز
فلو أحال خبمسة من عشرة على  :مثال ذلك يف بطالن احلوالة)  الفاضل يؤثر وال

مخسة أو خبمسة على مخسة من عشرة صحت التفاق ما وقعت فيه احلوالة والفاضل 
لفني أو أنت تطالبين  ق حباله لربه لف وأ أطالبه  مثلنا قبل قليل قلت أنت تطالبين 

أللف أحيلك خبمسمائة فقط فإن لف وأ أطالبه خبمسمائة فعندم ا أحيلك ال أحيلك 
أللف  خلمسمائة على اخلمسمائة صح ذلك اتفقا يف القدر لكن لو أحلتك  أحلتك 

ن اجتمعت شروطها نقل )  وإذا صحت( على اخلمسمائة ال يصح ذلك،  احلوالة 
تال الرجوع على مبجرد احلوالة فال ميلك احمل)  احمليل ئوبر ( احلق إىل ذمة احملال عليه 

إذاً إذا  عذر ملطل أو فلس أو موت أو غريهااحمليل حبال سواء أمكن استيفاء احلق أو ت
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صحت احلوالة ملا أحلتك أ على زيد برئت ذميت حنوك أنت وانشغلت ذمة زيد لك أنت 
وأ برئت فليس لك أن ترجع فلهذا يقول لو تعذر االستيفاء من زيد ملطل مثال زيد ظهر 

مماطل أو أفلس أو مات أو أي سبب آخر فهل ترجع علي؟ ال ترجع علي فقد برئت أنه 
وإن تراضى احملتال واحملال عليه على خري من احلق أو دونه يف الصفة أو : ذميت، قال

جيله أو عوضه جاز معىن هذا إذا تراضى احملتال واحملال عليه يعين اآلن أ  تعجيله أو 
ريد اخلمسمائة ممكن حيصل بينكم اتفاق يقول بدل أن أحلتك على زيد ذهبت لزيد ت

أعطيك مخسمائة أعطيك سلعة أخرى مقابلها لكم ذلك فإذاً هلم أن يرتاضوا على خري 
جيل لك  من احلق أو أقل من احلق أو أكثر يف القدر أو أكثر يف الصفة أو تعجيل أو 

لث أي رضا احمليل ألن  "٣" ) رضاه( لصحة احلوالة )  ويعترب( : ذلك، بقي شرط 
يعين ال يلزمه أداء احلق من  احلق عليه فال يلزمه اداؤه من جهة الدين على احملال عليه

جهة الدين على احملال عليه إال برضاه إذاً البد من رضا احمليل أما احملال أو احملال عليه ال 
ل  لنسبة لك أنت ألف ر خذها من يشرتط رضاكما ألنه  لنسبة خذها مين أو  زيد و

ل يدفعها يل أو لك، قال ويعترب أيضا علم املال وأن  :لزيد عليه أن يدفع األلف ر
إلتالف من األمثان واحلبوب وحنوها اكتبوا أي يف  يكون مما يثبت مثله يف الذمة 

املثليات يعين احلوالة تكون يف املثليات وال تكون يف املتقومات يعين أنت اآلن تطالبين 
أحيلك بساعة على زيد إال إذا كانت هذه الساعة مثلية يعين هناك صناعة معينة بساعة ف

ممكن أحيلك لكن لو أعطيتين ساعة مستعملة   معروفة موديل معني يوجد يف السوق بكثرة
لثمن، قال رضا ( يعترب )  ال( و  :كيف أحيلك مبثلها؟ ال يوجد مثلها إذاً أحيلك 

تويف احلق بنفسه وبوكيله وقد أقام احملتال مقام نفسه ألن للمحيل أن يس)  احملال عليه
وال (  :، قالال يشرتط رضا احملال عليه وهو زيد يف القبض فلزم احملال عليه الدفع إليه

يرفعه مطل  يث أيب هريرةوجيرب على أتباعه حلد)  على مليء( إن أحيل )  رضا احملتال
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ق عليه ويف لفظ من أحيل حبقه الغين ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متف
هو يقول ال يشرتط رضا احملتال إذا كانت احلوالة على : ركزوا معيعلى مليء فليحتل 

فماله  ما معىن القدرة مباله؟ واملليء القادر مباله وقوله وبدنه :مليء، من هو املليء؟ قال
هذا معىن املليء  وقوله أن ال يكون مماطال هذا معىن القادر مباله، القدرة على الوفاء

( ، قاله الزركشي هذا هو املليء ببدنه وبدنه إمكان حضوره إىل جملس احلاكم بقوله،
)  رجع به( احلوالة عليه )  رضي( احملتال )  مفلسا ومل يكن( احملال عليه )  وإن كان

إذا  أي بدينه عل احمليل ألن املفلس عيب ومل يرض به فاستحق الرجوع كاملبيع املعيب
حلوالة فال رجوع وهلذا قالكان م فإن رضي  :فلس ومل يرضى يرجع عليه لكن إن رضي 

حلوالة وكان  حلوالة عليه فال رجوع له إن مل يشرتط املالءة لتفريطه انتبهوا لو رضي 
إذاً إذا أحيل على " ولو ظنه مليئا"يظنه مليء هذا املعىن اكتبوا عند قوله فال رجوع له 

حلوالة ح ىت لو كان يظنه مليء فوافق على احلوالة إذاً ليس له الرجوع حىت شخص فرضي 
ن مفلسا  نية أن له الرجوع إذا  لو اكتشف بعد ذلك أنه مفلس، وطبعا هناك رواية 

مكانه إذا أحاله أن يرضى بشرط املأل  لكن املعتمد اآلن أنه ال يرجع ألنه مفرط وكان 
نه غري مليء فله الرجوع وإن وافق مطلقا يقول أقبل بشرط أن يكون مليء فإن ظهر أ

ن أحال املشرتي البائع )  ومن أحيل بثمن مبيع(  :بدون شرط ليس له الرجوع، قال
طال فال حوالة املشرتي أحال البائع، املشرتي  به على من له عليه دين فبان البيع 

لثمن على  فالن خذ الثمن مطلوب منه أن يدفع الثمن فلم يدفع الثمن وقال له أحلتك 
طل اكتشفنا بعد ذلك أن شرط  من فالن فأ أطالب فالن بنفس املبلغ مث ظهر أن البيع 

طلة؟ يعين  طلة، ما معىن احلوالة  من شروط البيع مل حيصل فبطل البيع فنقول احلوالة 
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طل أو (  ة،مبعىن أنه املشرتي ملا أحال البائع على زيد فلم تشتغل ذمة زيد للبائع فاحلوالة 
لثمن  "ب") أحيل به البائع  لثمنن أحال البائع على املشرتي مدينه )  عليه( أي 

مل يستلم الثمن وإمنا قال الثمن ال أستلمه منك لكن قال أحيل عليك شخصا يستلم منك 
الثمن فيه واحد يطالبين سأحيله عليك البائع يستحق الثمن من املشرتي فأحال البائع 

طال(  مدينه هذا معناه،على املشرتي  ن املبيع مستحقا أو حرا أو ن )  فبان البيع 
طلة كأنه مل حييله،  )فال حوالة  (مخرا  لظهور أن ال مثن على املشرتي لبطالن احلوالة 

هذا إذا  يبقى احلق على ما كان عليه أو الالبيع واحلوالة فرع على لزوم الثمن و 
طل فبطلت احلوالة نقول احلوالة ال تصح لكن اآلن حصلت حوالة مث ظهر أن البيع 

سينتقل إىل صورة تشبهها وليست هي، لو حصلت احلوالة مث فسخنا البيع فالبيع صحيح 
ملوافقة فسخنا البيع فما الذي حيصل يف احلوالة تنفسخ أم متضي؟ متضي وال تنفسخ  لكن 

أو خيار عيب أو حنوه  أي إقالة بتقايل)  وإذا فسخ البيع(  :وهي املسألة القادمة، قال
لكن  ألن عقد البيع مل يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل احلوالة ةاحلوال) مل تبطل ( 

أنت املشرتي وأ : هنا مشكلة اآلن إذا قلنا احلوالة ماضية فالذمم اشتغلت، صورة هذا
 لو أخذت الثمن البائع أريد منك الثمن فأحلتين على زيد مث تقايلنا وفسخنا البيع اآلن أ

من زيد فهو ليس مقابل البيع فقد ألغي فلذلك نقول احلوالة تبقى صحيحة لكن يلزمين 
افرض أن البائع : أن أعكس احلوالة أحيلك على زيد يعين نلغيها بردها، لنعكسها اآلن

ل  لف ر أحلت عليك زيدا قلت ال أريد منك الثمن سأحيل عليك زيد ألنه يطالبين 
عليك أصبحت اآلن ذمتك مشغولة لزيد وفسخنا البيع فتحيل زيد علي مرة  فأحلت زيد

طل فال حتتاج أن حتيل  نية لكن يف املثال األول أو الصورة األوىل ملا قلنا ظهر أن البيع 
ا تنتهي احلوالة،  طلة وهذه أصعب صورة يف احلوالة و وال نعكس احلوالة فاحلوالة كلها 

لعوض  وللمشرتي الرجوع :قال حنن على البائع ألنه ملا رد العوض استحق الرجوع 
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فسخنا البيع ورجعت لك السلعة إذاً تريد مين الثمن وأنت مل تقبضين الثمن لكن أحلتين 
الكالم الذي قلته سيذكره  ) وهلما أن حييال( على شخص فأرجع أحيل الشخص عليك 

 وهو املدين ن أحاله املشرتيأي للبائع أن حييل املشرتي على م :اآلن املصنف، قال
عليه على البائع يف  وهو املدين عليه يف الصورة األوىل وللمشرتي أن حييل احملتال

 :اآلن لو حصل خالف يف احلوالة فعند أربع صور من اخلالف، الصورة األوىل الثانية
لعكس فقول مدعي الوكالة الصورة  وإن اختلفا فقال أحلتك قال بل وكلتين أو 

: الصورة الثالثة صدق دعى أحدمها إرادة الوكالةوإن اتفقا على أحلتك بديين وا :انيةالث
إذا قال أحلتك بديين وأ أقصد  وإن اتفقا على أحلتك بدينك فقول مدعي احلوالة

ا حوالة لكن إذا قال أحلتك  وكالة فيقبل منه ألنه ملا قال أحلتك بديين فليس بظاهر أ
 احلوالة وليست يف الوكالة فلو حصل خالف وواحد فيهم قال بدينك فهذه أقرب أظهر يف

قصدت حوالة والثاين قال ال بل هي وكالة فنقبل ونقدم قول مدعي احلوالة يف هذه 
وإذا طالب الدائن املدين فقال أحلت فال الغائب وأنكر رب املال الصورة األخرية، 

لبينة   .ة وليس األصل احلوالةفاألصل عدم احلوال قبل قوله مع ميينه ويعمل 
  ب الصلح

ا إىل إصالح بني متخاصمني والصلح يف  هو لغة قطع املنازعة وشرعا معاقدة يتوصل 
ين بل  األموال معناه أنه ال يتكلم عن الصلح بني الزوجني أو يف الدماء أو يف شيء 

إلقرار صلح على إقرار وصلح على إنكار، الصلح مع ا قسمان :يتكلم عن األموال، قال
أن يدعي شخص على شخص فيقر له يقول نعم صح لك هذا احلق لكن ما عندي أو 
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ال أقدر فتعال نصطلح، والصلح على اإلنكار أن يقول ليس لك حق أصال مث بعد 
املنازعة ممكن يقولوا نصطلح، كالمها سينقسم إىل قسمني الصلح على اإلقرار إما أن 

غري جنس احلق، كيف يكون على جنس يكون الصلح على جنس احلق أو يكون من 
احلق؟ يعين اخلالف بيننا على املال مث اصطلحنا على مال أيضا أنت تطالبين مثال مبائة 
ل مث بعد أخذ وعطا  ألف نتكلم اآلن يف اإلقرار أ أقر لك لكن ما عندي مائة ألف ر

عن احلق اصطلحنا على أن أعطيك مخسني ألف وتساحمين يف الباقي فهذا نسميه صلح 
ث أو متاع إذاً بغري جنسه إذاً  ببعض جنسه وميكن أن أتفق معك أن أعطيك سيارة أو أ

الصلح على اإلقرار إما أن يكون على احلق جبنسه أو ببعض جنسه أو بغري جنسه، 
لنسبة لإلقرار إن  : واإلنكار نفس الكالم ممكن يكون جبنسه أو بغري جنسه، نعود لإلقرار

يصح صلحا لكن يصح إبراء، وإن كان بغري جنسه يصح صلحا، كيف؟ كان جبنسه فال 
تطالبين مبائة ألف وأ ما عندي مائة ألف فأقر لك ويف األخري وصلنا حلل أن أعطيك 

ل وننهي اخلصومة، هذا االتفاق إن كان بلفظ الصلح فال يصح  مخسني أو ستني ألف ر
أن أبيع املائة ألف خبمسني ألف أو  ألن الصلح يعترب عقد معاوضة مثل البيع فهل جيوز

املائة ألف بستني ألف اآلن كأين اشرتيت منه املائة ألف مقابل مخسني ألف أو ستني 
ألف فال يصح صلحا لكن يصح أن يكون على وجه اإلبراء يعين لو قال له أ ساحمتك 

 يف اخلمسني وهات الباقي فال يكون عقد صلح وإمنا يكون عقد إبراء ويطلب منه
ملائة ألف  املساحمة، هذا إذا كان جبنسه أما إذا كان بغري جنسه فال مشكلة أن اشرتي 
ل مث اتفقنا صلحا على أن يعطيين سيارة  ل سيارة اآلن أ أخذت منه مائة ألف ر ر

ل فال مشكلة يف هذا إذاً إن كان . وننهي املشكلة كأين بعت له السيارة مبائة ألف ر
ا وإن كان بغري جنسه فهو بيع يصح يعين ونعطيه أحكام البيع جبنسه فال يصح صلح

نقول إذا كان جبنسه وشروط البيع وسيدخله اخليار ألنه بيع، وصلح اإلنكار نفس الكالم 
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يكون إبراء وال يكون صلح ألنه جبنسه، وإن كان بغري جنسه كأن أقول لك  أخي ما 
ل لكن لكي ننهي املوضوع عندي سي ها ميكن فيه لك ألف ر ارة مستعملة أعطيك إ

السيارة قيمتها مخسني أو ستني أو مائة أو أكثر ال يعنيين املهم سأعطيك سيارة هذا 
يصح صلحا لكن هل يكون بيع ألننا قلنا يف اإلقرار إذا صاحله بغري جنسه فهو بيع يف 

كار فهل حق االثنني يعين له خيار جملس وله خيار شرط وله خيار عيب وإذا كان يف اإلن
يكون بيعا؟ يكون بيع يف حق أحدمها ويكون إبراء يف حق الثاين، فيكون بيع يف حق 
املدعي، كيف نعرف هو يف حق من؟ املدعي يعتقد أن هذه السيارة مقابل املائة ألف 

لنسبة يف حق املدعى عليه هل يرى أن  ل فهي يف حقه بيع معناه له اخليارات كلها و ر
بل شيء؟ ال، يرى أن السيارة دفعها يف غري مقابل ألنه ال يعتقد أنه هذه السيارة يف مقا

ل أصال فهو يرى أن هذه ليس هلا مقابل فإذاً هي يف حقه إبراء إذاً  أخذ مائة ألف ر
لس أو خيار عيب أو كذا ال : قال. ليس من حقه بعدما يدفع السيارة يقول يل خيار ا

إذا أقر له بدين ( وهو املشار إليه بقوله  ]١[على إقرار قسمان والصلح يف األموال
حط وإبراء أو صلح عن احلق ببعض " أ"ضعوا يف اهلامش هكذا  ) أو عني فأسقط

 البعض وترك الباقي( من العني )  أو وهبه( عنه من الدين بعضه فأسقط : جنسه، قال
كما ال   ألن اإلنسان ال مينع من إسقاط بعض حقه)  صح( أي مل يربأ منه ومل يهبه ) 

مينع من استيفائه ألنه ملسو هيلع هللا ىلص كلم غرماء جابر ليضعوا عنه وحمل صحة ذلك إن مل يكن 
فإن وقع بلفظه مل يصح ألنه صاحل عن بعض ماله  هذا الشرط األولبلفظ الصلح 

ن يقول  هذا الشرط الثاين) إن مل يكن شرطاه ( وحمله أيضا  ببعض فهو هضم للحق
 كذا أو على أن تعطيين أو تعوضين كذا ويقبل على ذلك فال يصح بشرط أن تعطيين
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بعض حقه ببعض واسم يكن ضمري الشأن  عن ألنه يقتضي املعاوضة فكأنه عاوض
هذا   مينعه حقه بدونهحمله أيضا أن الو ويف بعض النسخ إن مل يكن شرطا أي بشرط 

لباطل  وإال بطل ألنه الثالث ال ( يضا أن ال يكون ممن حمله أ)  و( أكل ملال الغري 
ظر وقف وويل صغري وجمنون ألنه تربع وهؤالء ال   هذا الرابع ) يصح تربعه كمكاتب و

فعند ذلك وال بينة  إال إن أنكر من عليه احلق هؤالء الثالثة ال ميلكون التربع ميلكونه
ىل ألن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أو  ميكن أن يصاحلوا يف مثل هذا

يعين إال يف حالة الضرورة يعين ويل الصغري مثال ما عنده ما يثبت إذا صاحل أخذ  من تركه
  .بعض احلق

قيه صح اإلسقاط فقط ( رب دين )  وضع وإن(  :قال  )بعض الدين احلال وأجل 
ألنه أسقط عن طيب  أما التأجيل فال يصح هذا املعىن، ملاذا، ما هو التعليل لذلك؟

ملاذا؟ ألن القاعدة  ومل يصح التأجيليعين من صحة اإلسقاط  من صحتهنفسه وال مانع 
وكذا لو صاحله عن مائة  ،ألن احلال ال يتأجل :عندهم احلال ال يقبل التأجيل، قال

صحاح خبمسني مكسرة فهو إبراء من اخلمسني ووعد يف األخرى ما مل يقع بلفظ 
حله عن مائة صحاح يطالبه مبائة إذاً الصورة الثانية لو صا الصلح فال يصح كما تقدم

صحيحة فصاحله على مخسني مكسرة يعين جمزئة فهو يقول إبراء من اخلمسني ووعد يف 
جعل اخلمسني األخرى الصحيحة جعلها مكسرة هذا يقول يصح ألنه إبراء لكن اإلبراء  

كما قلنا وسبق أن اإلبراء ال يكون بلفظ الصلح فالصلح لفظ معاوضة واملعاوضة ال 
وإن صاحل عن املؤجل  ( :ون بعني املال، صورة أخرى اآلن عكس ما سبق، قاليك

يعين صورة ذلك عنده مائة مؤجلة فيقول ادفع  مل يصح يف غري الكتابة)  ببعضه حاال
مخسني حالة وأبرئك من اخلمسني الباقية، قال ال يصح أما يف عقد الكتابة مع املكاتب 
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ه السيد من الباقي ميكن ذلك ألننا نقول أن فيصح ألن املكاتب يعجل البعض ويربئ
السيد والعبد ليسا بينهما ر فأصل مال العبد هو مال السيد، إذاً ملاذا ال يصح؟ التعليل 

ألنه يبذل القدر الذي حيطه عوضا عن تعجيل ما يف ذمته وبيع : علل ذلك بقوله
هو ضع وتعجل يعين  يعين يقصد وجه القول بعدم جواز ذلك و  احللول والتأجيل ال جيوز

كأن صاحب الدين سيدفع اخلمسني مقابل تعجيل الوقت وطبعا املسألة فيها خالف، 
لعكس(  :ضع وتعجل خمتلف يف صحتها، قال ن صاحل عن احلال ببعضه )  أو 

مؤجال مل يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم فإن كان بلفظ اإلبراء وحنوه صح 
كل إسقاط بلفظ اإلبراء يصح أما بلفظ الصلح ال   إذاً  اإلسقاط دون التأجيل وتقدم

فصاحله على ( ادعاه )  ببيت له أقر أو(  :يصح وأما التأجيل والتعجيل فال يتغري، قال
وصاحله على ) يبين له فوقه غرفة ( على أن )  أو( ولو مدة معينة كسنة ) سكناه 

الحظوا أقر له  بعضه مل يصح الصلح ألنه صاحله عن ملكه على ملكه أو منفعته
لبيت قال صحيح لكن لن أخرج من البيت فنصطلح على أن أسكنه مدة معينة فال 

لقوة  يصح هذا أو أبين غرفة يف أعلى البيت وأسكن فيها، إن فعل ذلك تربعا جيوز لكن 
أقر أن البيت بيتك لكن ال أخرج وال أعطيك بيتك إال إذا أعطيتين مثال غرفة أو مكان 

كن فيه فال جيوز هذا لكن لو تربع صاحب البيت وقال أ سأعطيك تسكن أبين فيه وأس
س لكن إن فعل ذلك كانت تربعا، ما الذي ينبين على كونه تربعا؟ قال  بدون شرط فال 

وإن فعل ذلك كان تربعا مىت شاء أخرجه وإن  :مىت شاء أخرجه هذا هو التربع، قال
جرة ما سكن  فعله على سبيل املصاحلة معتقدا وجوبه عليه لو لصلح رجع عليه 

خذ األجرة، قال  :اكتشف بعد مدة أنه مظلوم وأنه سكن يف بيته بغري وجه حق فله أن 
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نية وأخذ ما كان بيده من الدار ألنه أخذه بعقد فاسد أو صاحل مكلفا ليقر  (: صورة 
لعبودية  نه مملوكه مل يصح ) له  بعوض مل  لزوجيةامرأة لتقر له ( صاحل )  أو( أي 

الصلح ألن ذلك صلح حيل حراما ألن إرقاق النفس وبذل املرأة نفسها )  يصح
لزوجية وهي بعوض ال جيوز  لرق وهو ليس برقيق أو املرأة تقر  فكيف يقر على نفسه 

أي دفع املدعى عليه العبودية واملرأة املدعى عليها ) وإن بذالمها  (!!!  ليست زوجة؟
العكس يصح يعين هو  ) صلحا عن دعواه صح( أي للمدعي )  له (الزوجية عوضا 

ا زوجته وهي تقول لست بزوجتك ويف األخري اتفقا املرأة تقول أعطيك مبلغ  ادعى أ
لزوجية فلها ذلك ألنه مفرتي عليها فيجوز هلا ذلك والعبد كذلك  واتركين ال تطالب 

ل  يقول له أنت عبدي ال لست بعبدك ويف األخري اصطلحا على أن يدفع له ألف ر
ألنه جيوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض  :ويرتك هذه الدعوى، علل املصنف قال

لباطل إذاً من  ومن علم بكذب دعواه مل يبح له أخذ العوض ألنه أكل ملال الغري 
خذ العوض، مسألة جديدة وإن قال أقر يل (  :يعلم منهم أنه كاذب فال جيوز له أن 

لدين )   وأعطيك منه كذا ففعلبديين ألنه أقر حبق حيرم ) صح اإلقرار ( أي فأقر 
ألنه جيب عليه اإلقرار مبا عليه من احلق فلم )  الصلح( يصح )  ال( عليه إنكاره و 

إذاً ليس له أن يعطيه قال له أقر يل بديين عشرة آالف  حيل له أخذ العوض عليه
لعشرة آال خذ مخسة ألنه سأعطيك منها مخسة فأقر  ف إذاً لزمته العشرة وليس له أن 

جيب عليه اإلقرار مبا عليه من احلق فلم حيل له أخذ العوض عليه، فكيف ال تعرتف إال 
إذا أخذت مقابل فيجب عليك أن تعرتف بغري مقابل واشرتاطك املقابل لكي تعرتف 

النوع الثاين  -ب: نيباكتبوا عنوان جا فإن أخذ شيئا رده :ظلم أصال فال يعتد به، قال
من صلح اإلقرار وهو صلح عن احلق بغري جنسه، وحنن مر معنا وقلنا صلح اإلقرار إما أن 

يكون عن احلق ببعض جنسه أو يكون عن احلق بغري جنسه فما مضى كان عن احلق 
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٢٠١  

وإن صاحله عن احلق بغري جنسه كما لو اعرتف له بعني  :جبنسه واآلن بغري جنسه، قال
يعين إذا اعرتف له بعني أو دين وعوضه بشيء  وضه عنه ما جيوز تعويضه صحأو دين فع

، قال فإن كان بنقد عن نقده  :آخر لكن جيوز له تعويضه صح يعين هروب مثال من الر
يعين هو يطالبه مثال بذهب فتصاحلا على أن يعطيه فضة إذاً هذا صرف، ما هي  فصرف

 وإن كان بعوض :ن حيصل التقابض، قالشروط الصرف؟ شرط الصرف التقابض فالبد أ
فبيع فاعترب له ما  :يعين قال أطالبه بفضة فاتفقا على أن يعوضه بثياب فهذا بيع، قال

يعين ما كان يف  وما يؤدي معناه ألن هذا بغري اجلنس، اعترب فيه ويصح بلفظ صلح
عين هو ي وإن كان مبنفعة كسكىن دار فإجارةمعىن الصلح وقلنا الصلح عقد معاوضة، 

يطالبه بذهب فصاحله على أن يعطيه البيت يسكن فيه مدة سنة إذاً إجارة كأنه أجر له 
صار  وإن صاحلت املعرتفة بدين أو عني بتزويج نفسها صحالدار مقابل هذا الذهب، 

وإن صاحل عما يف  ويكون صداقاهذا املال الذي أقرت به هو مهر فصار هو مهر هلا 
يعين هو يطالبه  جيز التفرق قبل القبض ألنه بيع دين بدينالذمة بشيء يف الذمة مل 

ل فقال أ أعطيك بدله متر لكن بعد شهر فنقول هذا دين بدين،  لف ر وإن مثال 
قل أو أكثر على وجه  صاحل عن دين بغري جنسه جاز مطلقا وجبنسه ال جيوز 

ح الصلح عن جمهول ويصاكتبوا ويصح على وجه اإلبراء، وهذا الكالم تقدم،  املعاوضة
يعين بشيء معلوم وهذا نقول للحاجة لذلك، كيف تعذر علمه من دين أو عني مبعلوم 

الصلح عن جمهول تعذر علمه؟ يعين قال له مثال أ أقرضتك مال وال أعرف كم هذه 
الفلوس ال أتذكر لكن أتذكر أنك أخذت مين فلوس وأطالبك بدين فيمكن الصلح عن 

دين أو عني بشيء معلوم فاصطلح معه وقال أعطيك بدل هذا جمهول تعذر علمه من 
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فإن مل يتعذر  :املال ساعة معلومة صح ذلك للحاجة ألنه تعذر علم هذا الدين، قال
قالوا مثال كصلح عن حصة يف : يعين ال يصح، صورة ذلك علمه فكرباءة من جمهول

رك تركة الزوجة هلا الثمن يف تركة قبل معرفة قدرها يعين مثال على سبيل املثال مات الرجل ت
هذه الرتكة، هي تعرف أن هلا الثمن لكن ال تعرف كم مقدار الثمن، فهذا جمهول لكن 

يتعذر علمه أو ال يتعذر علمه؟ ال يتعذر علمه خبالف أنه دين قدمي ونسي أو دين كان 
مسجل يف الدفاتر وحرقت أو ضاعت فلم نعد نعرف كم هذا الدين فإن مل يتعذر علمه 

 .فال يصح هذا معناه
  فصل

ومن ادعي عليه بعني أو دين ( القسم الثاين صلح على إنكار وقد ذكره بقوله 
)  مبال( عنه )  مث صاحل(  أي جيهل ما ادعي به عليه) فسكت أو أنكر وهو جيهله 

الصلح لعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا )  صح( حال أو مؤجل 
رم حالال أو أحل حراما رواه أبو داود والرتمذي وقال حسن صحيح وصححه ح

وطبعا حنن قلنا أن الصلح على اإلنكار كذلك إما أن يكون جبنسه أو بغري جنسه  احلاكم
ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قرض فأنكر وصاحل على مال فهو جائز 

مانة أو ادعي عليه أنه فرط يف األمانة وهو ادعي عليه بوديعة أي أ ذكره يف الشرح وغريه
فأنكر وصاحل ! أنكر الوديعة أو أنكر األمانة أو أعطيتك مال تضارب فيه فأين هذا املال؟

: على مال فهو جائز ذكره يف الشرح أي يف الشرح الكبري على املقنع ألبن أيب عمر، قال
عن ماله فلزمه حكم  يعتقده عوضا)  ملدعي بيع ألنه( أي صلح اإلنكار )  وهو( 

أي معيب ما أخذه  هذا الذي ينبين على كونه بيع أنه يرد معيبه )يرد معيبه ( اعتقاده 
كما لو اشرتى شيئا   يعين له خيار العيب ألنه بيع ) ويفسخ الصلح( من العوض 
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يعين نقول هو  ألنه بيع)  بشفعة( العوض إن كان شقصا )  ويؤخذ منه(  فوجده معيبا
معناه سيدخله خيار العيب ويدخله حق الشفعة ألنه بيع، لو صاحله املدعي  للمدعي بيع

ب الشفعة سيأيت فيما بعد لكن للشريك  وأخذ شيئا فيه شراكة فيدخل فيها الشفعة و
خذ أحكام البيع، ذا احلق الذي له فيه حق شفعة املهم  وإن صاحل ببعض  أن يطالب 

هنا نكتب صلح اإلنكار عن  كمنكر  اء ال بيعإبر  فيه أي املدعي عني املدعى به فهو
إذاً إن كان صلح اإلنكار عن . احلق جبنسه يعين ما سبق بغري جنسه وهذا سيكون جبنسه

احلق جبنسه فهذا إبراء يف حق االثنني وإن كان بغري جنسه فهو بيع يف حق املدعي وإبراء 
طبعا كالم املاتن  ) براءإ( املنكر )  لآلخر( الصلح )  و(  :يف حق املدعى عليه، قال

(  :يعود ملا سبق وهو قوله للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة مث قال
فيصري هو لآلخر أي املنكر يف حقه إبراء يف أي  ) إبراء( املنكر )  لآلخر( الصلح )  و

أما املدعي هو صورة؟ إذا كان عن احلق جبنسه أم بغري جنسه؟ أم يف االثنني؟ يف االثنني، و 
ألنه دفع إبراء : الذي يكون إن كان جبنسه فإبراء وإن كان بغري جنسه فيعترب صلح، قال

ملا صاحل ) فال رد ( املال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه ال عوضا عن حق يعتقده 
لنسبة  فيه العتقاده أنه ليس بعوض)  وال شفعة( عنه بعيب جيده فيه  هذا الكالم 

و يف حقه إبراء ألنه يف احلقيقة هو ال يعتقد أن هذا املبلغ الذي يدفعه له مقابل هللمنكر 
فال يعتقد أن هذا عوض عن شيء ألنه ال يعتقد أنه أصال يستحق شيء فلماذا يدفع؟ 

وإن  (  :يدفع لكي ينهي اخلصومة فقط، افرض أنه كان أحدمها كاذ فما احلكم؟ قال
يف ( الصلح )  مل يصح( ه وعلم بكذب نفسه يف دعواه أو إنكار )  كذب أحدمها

طنا حلق قادرا على إيصاله ملستحقه غري معتقد أنه حمق )  حقه  وما ( ألنه عامل 
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لباطل)  أخذه حرام وإن صاحل عن املنكر أجنيب بغري إذنه  عليه ألنه أكل للمال 
بغري إذنه، اآلن ملاذا ال يرجع عليه؟ لو أنه أجنيب صاحل عن املنكر  صح ومل يرجع عليه

لث  ل وهو ينكر فجاء طرف  أنت تطالب واحد تقول أ أستحق عندك ألف ر
ى اخلصومة فيمكن ذلك، هل للطرف الثالث أن يرجع على  ل وأ وأعطاك األلف ر

ل أ دفعت عنك؟  ال ألنه متربع فلم يرجع على املنكر،  املنكر ويقول هات األلف ر
يعين هو يستحق القصاص فيمكن أن يتصاحلوا يقول  ويصح الصلح عن قصاص :قال

ل وتنازل عن القصاص،  يعين  وسكىن دار وعيب بقليل وكثريأعطيك مائة مليون ر
بعوض عن حد ( الصلح )  وال يصح(  :عيب يف البيع ميكن يتصاحلوا فال مشكلة، قال

)  وال( يه ألنه ليس مبال وال يؤول إل يعين ز وشرب مخر أو غريمها) ٢وقذف ١سرقة
يعين أسقط خيارك مقابل كذا ال يصح، ما هو التعليل  ٤ أو خيار)  ٣حق شفعة( عن 

ما مل يشرعا الستفادة مال وإمنا شرع اخليار للنظر يف  :لذلك؟ علل املصنف فقال أل
لشركة ألن هذه األشياء مل توضع للمعاوضة فهذه  األحظ والشفعة إلزالة الضرر 

ا ليست أموال أصال،مصلحة فال تستغلها لل )  و(  معاوضة هذا معناه وأما احلدود ال أل
طل  ) ٥ترك شهادة ( ال عن  ل فال حبق أو  يعين يقول اترك الشهادة وأعطيك ألف ر

إذا صاحل عنها لرضاه برتكها )  وتسقط الشفعة(  يصح ذلك وال جيوز العوض فيها،
إذا صاحل وأخذ عوض  واخليار أي حد القذف)  احلد( كذا حكم )  و( ويرد العوض 

معناه أنه ليس له غرض يف الشفعة وليس له غرض يف حد القذف ألن حد القذف هو 
حق آدمي يعين يقام بطلبه معناه ليس له غرض يف حد القذف فتسقط الشفعة وكذا 

وإن صاحله على أن  :اخليار معناه أنه ال يريد اخليار مادام طلب فيها مال ويرد املال، قال
يعين مثال عنده أرض  ري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء احلاجة إليهجي

زراعية وجبواره أرض زراعية فجاره حيتاج إىل مرور املاء يف أرضه فتصاحلا على أن يعطيه 
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مبلغ مقابل مرور املاء يف أرضه جيوز ذلك فماذا نعتربها إجارة أم بيع؟ ميكن هذا وميكن 
يعين وإن مل يكن مع  ن بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإال فبيعفإن كا :ذاك، مىت؟ قال

وال يشرتط يف اإلجارة  :بقائه فبيع معناه أنه اشرتى هذا املكان الذي مير فيه املاء، قال
ملاء مير لكن األرض يل أ وليست لك  هنا بيان املدة للحاجة يعين يقول أ سأمسح 

ا ونعتربها إجارة لكن هذه اإلج ارة ليست حمددة املدة واألصل يف اإلجارة أن فيسمح 
وجيوز شراء ممر يف ملكه  حتدد املدة إذاً هذه مستثناة نصححها مع عدم حتديد املدة،

هذه  وموضع يف حائط جيعله  أو بقعة حيفرها بئرا أو علو بيت يبىن بنيا موصوفا
ر يف دار أو ممر يف الصور تصح يف البيع وتصح يف الصلح وهي شراء ممر يف امللك مم

ب يف جدارك، أو بقعة حيفرها بئرا، أو  أرض، أو جدار حق اجلار لكن أريد أفتح فيه 
 ويصح فعله صرحا أبدا أو إجارة مدة معلومة :بعين سطح أبين عليه بناء حمدد، قال

جارك عنده شجرة هلا غصن دخل يف هواء أرضك فماذا تفعل ما لذي  :مسألة جديدة
)  وإن حصل غصن شجرته يف هواء غريه(  :لذي ال جيوز لك؟ قالجيوز لك وما ا

حصل )  أو(  يعين ملكك اخلاص أو ملكك املشرتك مع غريك اخلاص به أو املشرتك
أي قرار غريه اخلاص أو املشرتك أي يف أرضه أي يف أرضه  ) قراره( غصن شجرته يف 

زالة ذلك  من الذي يزيله؟  حية أخرى وجو إما بقطعه أو ليه إىل)  أزاله( وطالبه 
( ميكن )  وإال إن أمكن( مالك اهلواء )  لواه( مالك الغصن إزالته )  فإن أىب( اجلار، 

للي يلوي هذا الغصن ويرده على أرض  ) فله قطعه لقطع وإمنا يبدأ  معناه أنه ال يبدأ 
ال  حاكم ألنه أخلى ملكه الواجب إخالؤه وال يفتقر إىلجاره فإن تعذر ذلك قطعه 
ذا يعين لو  وال جيرب املالك على اإلزالة ألنه ليس من فعله حنتاج إىل قاضي حيكم 
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وإن  املالك قال ال أريد إزالته فال جنربه ولكن نتجه إىل الغصن نلويه أو نقطعه إذا تعذر،
للي، أتلفه مالك اهلواء مع إمكان ليه ضمنه إلتالف بل يبدأ  وإن  ألننا قلنا ال يبدأ 

لو قال له اجلار دع الغصن يف هواءك وأعطيك  احله على بقاء الغصن بعوض مل جيزص
مبلغ قالوا ال جيوز، تعليل ذلك قالوا ألن الغصن الرطب يزيد واليابس ينقص يعين 

لرطوبة واليبس  لضبط كم مقدار الغصن ييبس وينقص ويزيد  يقصدون أنه ليس مبحدد 
ل صحة الصلح يعين هذه املسألة حتتمل يعين لو قيل واختار املوفق وابن حامد وابن عقي

ال الزما  وإن اتفقا على أن الثمرة بينهما وحنوه صح جائزا جبواز الصلح كان صحيحا،
إذا اتفقا أن الثمرة تكون بينهما ميكن ذلك لكن صاحب الشجرة ميكن يف أي يوم يلغي 

شجرة حصل يف  وكذا حكم عرقهذا القرار ويقول سألوي الغصن وأدخله عندي، 
يعين مثل الغصن املفروض أول شيء يزيله صاحبه وإال أزاله هو، يزيل الشجرة أرض غريه 

ألنه مل )  وجيوز يف الدرب النافذ فتح األبواب لالستطراق(  وإال أزاهلا مالك األرض،
تازين فذ ميكن  يتعني له مالك وال ضرر فيه على ا إذاً الذي يكون له بيت على درب 

ين أو ينقله من أول األرض إىل آخرها لكن أن ي ب  فتح الباب أو يغري الباب ويفتح 
على أطراف خشب أو حنوه )  إخراج روشن( جيوز )  ال( و  :ما الذي ال جيوز؟ قال

لبلكونة واملقصود أنه ال خيرجها على الشارع لكن لو  مدفونة يف احلائط يعين أشبه اليوم 
هو ما بىن على حد األرض هو مرتد وعنده ارتداد فأخرج  كان سيخرجها يف ملكه يكون
ط( ال إخراج )  و( الروشن يف ملكه فال مشكلة،  وهو وهو مثل الكوبري  ) سا

بفتح الدال وهي الدكان )  دكة( ال إخراج )  و (املستويف للطريق كله على جدارين 
وهو  ) ميزاب(  ال إخراج)  و( لكن لو يف ملكه فله ذلك،  واملصطبه بكسر امليم

ئب  الذي يصرف املاء ئبه وال ضرر ألنه  ذن إمام أو  ملارة إال أن  ولو مل يضر 
م )  وال يفعل ذلك(  يعين معناه اليوم البد من إذن البلدية، املسلمني فجرى جمرى إذ
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طا وال دكة وال ميزا  غري )  يف ملك جار ودرب مشرتك( أي ال خيرج روشنا وال سا
إذاً ال جيوز هذا الفعل يعين هذه األشياء يقول أيضا ال جتوز ال يف الدرب النافذ وال  فذ

إلذن وال يف  جتوز يف ملك اجلار الذي على اليمني أو على اليسار ال يصح ذلك إال 
لنسبة مللك  أي اجلار)  بال إذن املستحق(  درب مشرتك وهو الدرب غري النافذ،

ألن املنع حلق املستحق فإذا رضي  سبة للدرب املشرتكلن أو أهل الدرب اجلار،
فذ إىل أوله؟ قال: مسألة جديدة سقاطه جاز ب يف درب غري  وجيوز  :هل جيوز نقل 

ذن من فوقه فد إىل أوله بال ضرر ال إىل داخل إن مل  ب يف درب غري  يعين  نقل 
لداخل ن له على هذا الدرب عشرة يعين إعارة الزمة، يعين افرض أ ويكون إعارة من 

مرت واجه البيت عشرة أمتار وكان الباب يف املرت األول أو يف املرت الثاين فهل له أن ينقله 
إىل املرت العاشر أو الثامن؟ إذا نقله إىل العاشر معناه أنه فتح يف داخل الدرب فليس له 

ذن الباقني ألنه حده الباب فما كان داخل الباب هذا لي س له هذا من حقوق ذلك إال 
به أصال يف املرت العاشر فأراد أن يقدمه وجيعله يف املرت  اجلريان هذا املقصود، لو كان 

األول يعين جهة بداية الدرب فله ذلك، ويكون إعارة الزمة يعين ال يرجعوا فيها إال إذا 
وحرم أن حيدث مبلكه ما يضر جباره كحمام  :سد الباب حيتاج إىل إذن جديد، قال

يت  ورحى وتنور وله منعه كدق وسقي يتعدى هذه أمثلة أن جيعل بيته محام يعين مكان 
الناس ليغتسلوا فيه، أو رحى أو تنور أو مكان حدادة أو مكان سقي ويتعدى ضرره فال 
جيوز، والصور كثرية فيمكن اليوم يسكن مثال يف عمارة عذاب يف وسط عوا فهذا ضرر 

جدار جار أو مشرتك بفتح طاق أو ضرب وتد وحنوه وحرم أن يتصرف يف  وهكذا،
ذنه  إال عند( أو حائط مشرتك )  وليس له وضع خشبة على حائط جاره(  إال 
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إذا مل ميكنه التسقيف إال (  :ما هي الضرورة؟ اآلن بني الضرورة قال فيجوز)  الضرورة
ة على جداره وال ضرر حلديث أيب هريرة يرفعه ال مينعن جار جاره أن يضع خشب)  به

ا بني أكتافكم متفق عليه (  مث يقول أبو هريرة ما يل أراكم عنها معرضني وهللا ألرمني 
كحائط حنو يتيم فيجوز جلاره وضع خشبة عليه )  وغريه املسجد( حائط )  وكذلك

يعين ليس له أن يضع خشبه على جدار  إذا مل ميكن تسقيف إال به بال ضرر ملا تقدم
سقف يريد أن يسقف الغرفة فيحتاج أن يضع السقف على جدار وما واملقصود خشب ال

فيه إال جدار اجلار فهذه ضرورة، أما لو كان جدار اجلار ال يتحمل فال جيوز هذا إذاً إذا  
ذن، لو كان جاره  كان ال ضرر وهو حمتاج وليس له حل آخر فعند ذلك يلزم اجلار أن 

قف بيته على جدار جاره ما مل يضر، مسجد أو جار هذا البيت ليتيم كذلك يضع س
دم جدارمها(  :قال دم جدار مشرتك بني اجلارين  املشرتك أو سقفها)  وإذا ا إذا ا

فمن الذي يبين أحدمها أم كالمها؟ كالمها طبعا ولو ماطل أحدمها فيلزم ألن هذا اجلدار 
مل يسقط لكن ملصلحة االثنني ونفس الكالم على السقف ونفس الكالم على اجلدار إذا 

أو خيف (  :خيف سقوطه فإذاً يهدم ويبىن على نفقة االثنني فكالمها مستفيد، قال
إن امتنع لقوله  ) أجرب عليه فطلب أحدمها أن يعمره اآلخر معه( بسقوطه )  ضرره

ملسو هيلع هللا ىلص ال ضرر وال ضرار فإن أىب أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه وإن بناه شريك شركة 
)  والقناة وكذا النهر والدوالب(  :وإذا بناه تربعا ليس له أن يرجع، قال جوع رجعبنية ر 

يقول كذلك النهر لو احتاج إىل إصالح أو الدوالب الذي  املشرتكة إذا احتاجت لعمارة
تديره الدواب حىت تسقي األراضي احتاجت إىل إصالح أو القناة وهي جمرى للمياه إذا 

كة تسقي أراضي كثرية فبعضهم ال يريد أن يعمرها مياطلون احتاجت إىل عمارة وهي مشرت 
ء أو  حىت يعمرها اآلخرون فيجربون، مثل اليوم أحيا مصاحل الناس تقتضي مد كهر

وال  متديد جماري مثال فبعضهم ال يريد واملفرتض أن اجلميع يلزم وهي على نفقة اجلميع،
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 لبناء فالثاين يبين ويطالب وال مينع،يعين لو الشريك األول رفض ا مينع شريك من عمارة
يعين عمرها الشريك فاملاء بينهم على نظام الشركة ال خيتلف  فإن فعل فاملاء على الشركة

حلصة اليت تلزم  ويبقى املاء بينهم لكن يطالب بقيمة ما دفعه أو نصف ما دفعه أو 
م أو حنوها ملن يعمرها وله منها جزء  الشريك، يعين  معلوم صحوإن أعطى قوم قنا

أعطاها لشخص وقال أنت عمر هذه القناة وهي جمرى املاء وأعطيك يوم يف األسبوع 
دم بل جيرب  :مثال فيجوز ذلك، املسألة األخرية ومن له علو مل يلزمه عمارة سفله إذا ا

يعين املقصود جريان يسكنون يف أدوار يف الدور األرضي يف الدور الثاين عليه مالكه 
ن الدور الثالث فإذا خرب الدور األرضي فمن الذي يعمر الدور األرضي؟ وممكن يكو 
دم السفل بل : ساكنه، قال من له علو يعين الدور الثاين مثال مل يلزمه عمارة سفله إذا ا

ويلزم األعلى سرتة متنع مشارفة جيرب عليه مالكه إذاً مالك السفل هو الذي يلزم به 
مثال لو كان واحد فيهم أعلى من الثاين فيلزمه أن يبين وهذا متصور يف اجلارين  األسفل

 اشرتكا يعين يف العلو فإن استو: قال! جدار مينع النظر لكن إذا كان اجلاران متساويني؟
  .يف بناء السرتة

  ب احلجر
وشرعا منع  ألنه مينع وهو يف اللغة التضييق واملنع ومنه مسي احلرام والعقل حجرا

ن حجر حلق الغري كعلى مفلس وحجر حلق نفسه  إنسان من تصرفه يف  ماله وهو ضر
مل يطالب به وحرم  ومن مل يقدر على وفاء شيء من دين( أو جمنون  كعلى حنو صغري

اآلن يتكلم عن احلجر عن املفلس وبدأ يصور أن الذين عليهم ديون كم قسم إما  )حبسه 
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يفي بشيء من دينه هذه أن يكون هذا الذي عليه دين إما أن يكون ال يستطيع أن 
صورة، الصورة الثانية أن يستطيع الوفاء بكامل دينه، إذا كان ال يستطيع الوفاء بشيء من 
دينه هذا ال يلزمه شيء فيبقى إىل أن يصري عنده مال يدفع لكن ال حنبسه ألنه ما عنده 

لق وة وإال يبيع شيء، والذي عنده الوفاء جبميع دينه هذا يلزم فإن مل يدفع يلزمه احلاكم 
ماله ويسدد الدين، الثالث هو املفلس الذي نتكلم عنه اآلن وهو الذي ماله ال يفي بدينه 
فماذا نفعل فيه؟ هذا حيجر عليه مث يقسم املوجود من ماله على الغارمني بنسب متساوية 

خذ % ٥٠فمن كان مثال له  من % ٢٠من املال املوجود، والذي له % ٥٠من الدين 
خ ألول، قال ،من املال املوجود وهكذا% ٢٠ذ الدين  من مل يقدر على و ( : اآلن بدأ 

وإن كان { ومالزمته لقوله تعاىل  )مل يطالب به وحرم حبسه  "١"وفاء شيء من دين
نقبل أم ال نقبل هنا اإلشكال كيف  فإن ادعى العسرة} ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة 

ودينه عن عوض كثمن وقرض أو  عى العسرةفإن اد: نثبت أنه معسر أو غري معسر، قال
ملالءة حبس إن مل يقم بينة خترب  ال وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه أو كان أقر 

إذا كان دينه عن : إذاً نقبل العسرة أو ال نقبل مىت؟ ال نقبلها يف الصور اآلتية طن حاله
يت١عوض هذا رقم   ببينة تثبت أنه مفلس، ، أو عرف له مال سابق هذا الثاين فالبد أن 

ملالءة هذا الثالث، قال  وإال حلف وخلي سبيله وتسمع قبل حبس وبعده :أو أقر 
يعين وإن مل يكن شيء من الثالثة يعين مل يكن عن عوض وال يعرف له مال سابق وال أقر 

 ومن له قدرة على وفاء دينه مل(  :ملالءة، انتهينا من األول اآلن سننتقل للثاين، قال
هذا ال حنتاج أن حنجر عليه بل نلزمه أن لعدم احلاجة إىل احلجر عليه )  حيجر عليه

بطلب غرميه )  بوفائه( أي وجب على احلاكم أمره )  وأمر(  يدفع الدين الذي عليه،
لوفاء إال إذا طلب الغرمي هذا، حلديث مطل الغين ظلم مره  وال يرتخص  ألن احلاكم ال 

منعه من غري جهاد متعني حىت يوثق  ولغرمي من أراد سفرا الوفاء أي قبل من سافر قبله
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إذا كان هذا الغرمي أراد أن يسافر مينع إال إذا سافر جلهاد فرض  برهن حيرز أو كفيل مليء
)  فإن أىب( عني فيمنع حىت يوثق برهن حمرز يعين مقبوض أو كفيل مليء أو ال يسافر، 

ذلك حلديث يل الواجد ظلم حيل عرضه )  ربه حبس بطلب( القادر وفاء الدين احلال 
يعين مطل الواجد الذي عنده مال فمطله ظلم وعقوبته رواه أمحد وأبو داود وغريمها 

وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه فإن أىب عزره  قال اإلمام قالحيل عرضه وعقوبته، 
عه ا( على عدم قضاء الدين )  فإن أصر(  مرة بعد أخرى  حلاكم وقضاهومل يبع ماله 

لتأخري )  ( دين )  ـب( مدين )  وال يطالب( لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين 
لو كان الدين مؤجل فال يطالب حىت حيل األجل ويطالب، ملاذا ال يطالب )  مؤجل

، انتهينا من يلزمه أداؤه قبل حلوله وال حيجر عليه من أجله ألنه ال :ألجل؟ التعليل
آلن سنشرع يف القسم الثالث الذي ماله ال يفي مبا عليه يعين يغطي بعض القسم الثاين، ا

حاال ( من الدين )  ومن ماله ال يفي مبا عليه(  :ديونه وال يغطي البعض اآلخر، قال
حلديث  )  أو بعضهم( كلهم )  بسؤال غرمائه ]١[احلجر عليه( على احلاكم )  وجب

سنادهكعب بن مالك إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ع ماله رواه اخلالل  إذاً   حجر على معاذ و
أي إظهار حجر املفلس )  ويستحب إظهاره( : احلجر عليه هذا احلكم األول، قال

ما معىن حيجر عليه؟ هذا  وكذا السفيه ليعلم الناس حباله فال يعاملونه إال على بصرية
أي احملجور عليه )  تصرفهوال ينفذ ( : اآلن الذي سيأيت هو تفسري احلجر عليه، قال

رث أو غريه )  يف ماله( لفلس   بغري وصية أو تدبري)  بعد احلجر( املوجود واحلادث 
ألن هذه الوصية والتدبري ال تنفذ إال بعد أن ميوت وتسدد الديون وتطلع من الثلث فإن 

نه حمجور على ماله أل أي) وال إقراره عليه  ( زاد شيء من الثلث نفذ الوصية والتدبري،
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يعين  رشيد غري حمجور عليه عليه وأما تصرفه يف ماله قبل احلجر عليه فصحيح ألنه
لكن حيرم هذا الذي ماله ال يغطي دينه له أن يتصرف يف ماله إىل أن حيجر عليه القاضي 

انتبهوا تصرفه صحيح قبل أن حيجر عليه احلاكم يعين هو مدين عليه  عليه اإلضرار بغرميه
ل وجلس سنة كاملة مل يشتكيه أحد فهل مائة ألف ر  ل وال ميلك إال عشرة آالف ر

يصح تصرفه يف هذه السنة؟ نعم يصح تصرفه يف ماله لكن حيرم عليه أن يتصرف تصرفا 
ل فرأى مسكني فتصدق  لغرمي يعين يف خالل هذه السنة هو عنده عشرة آالف ر يضر 

لدين، أو أهدى شخصا هدية أو حنو عليه نقول له ال جيوز لك أن تتصدق اآلن، أو  يف 
عه أو أقرضه شيئا(  ذلك، قيا حباله ] ٢[ قبل احلجر)  ومن  أعطيته بر مث ووجده 

قيا حباله  علمت أنه حمجور عليه وذهبت ووجدت الرب كما هو فآخذه بشرط أن يكون 
خذ شيئا من مثنهال يكون حتول إىل خبز  فهو أحق به  ، مل يكن دفع جزء من الثمن،ومل 

عليه من حديث أىب  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به متفق
عه شيئا  إذا )  رجع فيه( أي بعد احلجر عليه )  بعده( هريرة وكذا لو أقرضه أو 

يعين هذه الصورة األوىل يعين  ألنه معذور جبهل حاله)  إن جهل حجره( وجده بعينه 
عه قبل احلجر مث بعد احلجر وجده موجود أخذه أو هذه ح كم واحد سواء أقرضه أو 

عه بعد احلجر وكان جيهل احلجر فوجده بعينه أخذه، جيهل احلجر )  وإال(  أقرضه أو 
رجوع له يف عينه ألنه دخل على بصرية ويرجع بثمن املبيع وبدل القرض )  فال( عليه 

ماء إذاً من هو الذي سيأخذ ماله بعينه إذا وجده؟ يعين سيدخل يف الغر  إذا انفك حجره
حلجر، الثالث هذا املفلس )  وإن تصرف(  :الذي أقرض قبل احلجر أو بعده جاهال 

احملجور عليه هل له أن يتصرف يف الذمة أم ال؟ عني املال املوجود ال يتصرف فيه وال يقر 
ين فهل له ذلك؟ نعم له عليه لكن يتصرف يف ذمته يعين يشرتي شيء جديد يف ذمته د

)  أو أقر( بشراء أو ضمان أو حنومها )  يف ذمته( املفلس )  وإن تصرف(  :ذلك، قال
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تصرفه يف ذمته وإقراره )  جناية توجب قودا أو ماال صح(  ـأقر ب)  دين أوب( املفلس 
 إذاً حنجر على عني ماله ال على بذلك ألنه أهل للتصرف واحلجر متعلق مباله ال بذمته

لدين أو أقر جبناية توجب القود أو توجب املال يصح هذا لكن هل  ذمته وهلذا لو أقر 
ويطالب به أي مبا (  :ندخل هذه اإلقرارات وهذه التصرفات اليت يف الذمة ندخلها؟ قال

ألنه حق عليه وإمنا )  بعد فك احلجر عنه( وما أقر به )  لزمه من مثن مبيع وحنوه
ويبيع (  :احلكم الرابع الغرماء فإذا استوىف فقد زال العارض منعنا تعلقه مباله حلق

أما الذي من جنس الدين  أي مال املفلس الذي ليس من جنس الدين ) احلاكم ماله
ل نقد يف البنك ووجد عنده سيارة ووجد  فال يبيعه يعين وجد عنده عشرة آالف ر

ث والسيارة ويضمها  ث فاحلاكم سيبيع األ مع العشرة آالف ويبدأ يسدد عنده أ
 احلالة)  غرمائه بقدر ديون( فورا )  ويقسم مثنه( بثمن مثله أو أكثر  :الغرماء، قال

خريه مطل وهو ظلم  وليست املؤجلة ألن هذا هو جل املقصود من احلجر عليه ويف 
مره إىل إذاً خالصة ما يرتتب على احلجر هو إذا كان ماله ال يفي بدينه فرفع الغرماء أ هلم

عه شيئا قبل احلجر أو بعد  احلاكم فإن احلاكم حيجر عليه فال ينفذ تصرفه يف ماله ومن 
احلجر مع اجلهل ووجد عني ماله أخذه ومل يدفع يف مقابل القيمة شيء واحلكم الثالث أنه 

له أن يتصرف يف ذمته ال حيجر على ذمته لكن ال يطالب مبا أقر أو مبا تصرفه يف ذمته 
د فك احلجر ألنه متهم فيمكن يقر لفالن ويكون بينهم اتفاق حىت يزاحم الغرماء إال بع

خذ حصة ويرجعها له واألمر الرابع أن احلاكم يبيع ماله ويوزع الديون اآلن مسألة  و
 مؤجل بفلس( دين )  حيل وال(  :الدين املؤجل هل إذا أفلس املفلس ودينه مؤجل، قال

حيل مؤجل )  وال( فال يسقط بفلسه كسائر حقوقه للمفلس  مدين ألن األجل حق) 
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قل األمرين من ) أو كفيل مليء ( حيرز )  إن وثق ورثته برهن( مدين )  مبوت( أيضا 
ملوت  قيمة الرتكة أو الدين لفلس هل حيل الدين املؤجل  يعين الدين املؤجل ال حيل 

ل حتل بعد سنة فهل الدي ن املؤجل يبقى مؤجل أم مات اإلنسان وعليه عشرة آالف ر
يعجل؟ اجلواب أنه إذا كان الورثة وثقوا هذا الدين لصاحب الدين برهن فال حيل أو 

بكفيل مليء فالدين ال حيل يكون بعد سنة وإن مل يوثقوه معناه أن الدين حيل قبل أن 
لكفيل يبقى مؤجل وإن مل . نوزع الرتكة يسدد الديون لرهن أو  يوثق إذاً إذا وثق الورثة 

فإن مل يوثقوا حل لغلبة  هجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقألن األ :ال، قال
يعين للمصلحة، لو ظهر غرمي جديد بعدما وزع احلاكم املال املوجود للمفلس فما  الضرر

رجع على ( و  ملاله مل تنقض)  القسمة بعد( للمفلس )  وإن ظهر غرمي(  :احلكم؟ قال
اآلن نتكلم عن غرمي قدمي  كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر  ألنه لو)  الغرماء بقسطه

وإن بقي على  :ظهر جديدا ال نتكلم عن دين جديد الذي هو يف ذمته مثال، قال
أي  عنهما املفلس بقية وله صنعة أجرب على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغىن

جريمها لو عنده وقف يؤجره لو عنده أم ولد يقدر  (  يستغين عنها يؤجرها،فيجرب على 
يعين  ألنه ثبت حبكمهيعين إن بقي عليه شيء من الديون  ) وال يفك حجره إال حاكم

  .فال يزول إال به وإن وىف ما عليه انفك احلجر بال حاكم لزوال موجبهحبكم احلاكم 
  فصل يف احملجور عليه حلظه

نون املفلس حجر عليه ليس ملصلحته هو وإمنا ملصلحة الغرماء وأم ا السفيه والصغري وا
وحيجر (  :فهؤالء حيجر عليهم حلظهم هم ملصلحتهم هم لكي ال يفرطوا يف أمواهلم، قال

نون حلظهم وهم املصلحة تعود عليهم خبالف املفلس  إذ)  على السفيه والصغري وا
هلم وال م يف ذممهم وماواحلجر عليهم عا :خيتلفون أيضا عن املفلس يف شيء آخر وهو
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املفلس احلجر عليه يف ماله وليس يف ذمته وحيتاج ! هل الحظتم الفرق اآلن تاج حلاكمحي
يعين الصيب والسفيه دون  فال يصح تصرفهم قبل اإلذن: حلاكم وأما هؤالء فال، قال

نون ال يؤذن له أصال، وكالم املصنف واضح يعين املقصود أنه ال يصح تصرفهم  نون فا ا
أعطاهم ماله بيعا أو  ومن( قبل اإلذن منهم أما الذي ال يقبل فال، قبل اإلذن يعين من ي

هو اآلن يريد أن يفرق بني  إن بقي ألنه ماله)  رجع بعينه( أو وديعة وحنوها )  قرضا
نون من أعطاهم ماله وبني من تسلطوا هم  من أعطاهم يعين من أعطى الصيب والسفيه وا

اهم مفرط وأما من تسلطوا عليه فهو ليس مبفرط على ماله بدون إعطاء فيعتربون من أعط
لقرض : فيضمنهم يف حالة وال يضمنهم يف حالة وهلذا قال لبيع أو  من أعطاهم ماله إما 

لوديعة رجع بعينه يعين بعني ماله إن بقي ألن هذا املوجود هو ماله،  تلف )  وإن( أو 
علم  ألنه سلطهم عليه برضااهم ألنه هو الذي أعط ) أتلفوه مل يضمنوا( يف أيديهم أو 

نون هذا مشهور،  حلجر أو ال لتفريطه لنسبة للصغري وا اكتبوا لشهرته يف حقهم ألنه 
أما السفيه ليس بظاهر قد يكون ظاهر وقد ال يكون ظاهر ولذلك قيل يف حق السفيه أن 

نون الذي يظهر عليهم احلجر وليس السفيه  وهو خالف هذا الكالم يف حق الصغري وا
املذهب فاملذهب أن السفيه مثل غريه وقيل يضمن السفيه إذا جهل أنه حمجور عليه قاله 

ين عليه ) ويلزمهم أرش اجلناية (  :يف اإلنصاف، قال إن جنوا ألنه ال تفريط من ا
ضمان مال من مل يدفعه ( يلزمهم أيضا )  و (واإلتالف يستوي فيه األهل وغريه 

م إذاً من أع ) إليهم طاهم ال يضمنون لكن إذا ما أعطاهم مل يدفعه إليهم فيضمنون كما أ
نون  م يضمنون هذا الصغري وا ت إذا جنوا على أحد أو أتلفوا متلفات فإ يضمنوا اجلنا

ألنه ال تفريط من املالك واإلتالف يستوي فيه األهل  :والسفيه يضمن يف ماله، قال



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ٢١٦  

 

لبلوغ، كيف يعرف اآلن انتقل إىل مسألة الصغري وغريه  مىت ينفك حجره؟ ينفك حجره 
سنة، العالمة الثانية إنبات شعر  ١٥البلوغ؟ عند عالمات للبلوغ، العالمة األوىل بلوغ 

ملرأة وهي نزول دم احليض إذاً كيف . العانة، العالمة الثالثة اإلنزال، العالمة الرابعة خاصة 
ي أحد هذه العالمات إذا  حصلت، فإن أنزل أو نبت شعر حول العانة يبلغ الصغري؟ 

 ١٥فيبلغ إذاً معىن هذا نتصور أن  ١٥أما لو ما أنزل أو نبت شعر لكن بلغ  ١٥أو بلغ 
لغ قبل اخلمسة عشر فيمكن أن يكون أنزل قبل ذلك أو  لغ، ونتصور أنه يكون  يكون 

غه ملا روى حكم ببلو )  وإن مت لصغري مخس عشرة سنة( : أنبت قبل ذلك فيكون، قال
ابن عمر قال عرضت على النيب ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد وأ ابن أربع عشرة سنة فلم جيزين 

يعين قالوا   وعرضت عليه يوم اخلندق وأ ابن مخس عشرة سنة فأجازين متفق عليه
وطبعا هذا  حكم ببلوغه)  أو نبت حول قبله شعر خشن(  :هذا دليل بلوغ، الثاين

لسن الكالم يف ال سنة يف الذكر واألنثى  ١٥ذكر واألنثى البلوغ يف الذكر واألنثى البلوغ 
ألن واإلنبات يف الذكر واألنثى واإلنزال للذكر واألنثى واحليض هو الذي خيص األنثى، 
سعد بن معاذ ملا حكم يف بين قريظة بقتلهم وسيب ذراريهم أمر أن يكشف عن 

ن مل ينبت فهو من الذرية وبلغ ذلك النيب مؤتزرهم فمن أنبت فهو من املقاتلة وم
)  أو أنزل(  :الثالث ملسو هيلع هللا ىلص فقال لقد حكمت حبكم هللا من فوق سبعة أرقعة متفق عليه

أو عقل جمنون  }وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا { حكم ببلوغه لقوله تعاىل 
فإن { زوال علته قال تعاىل ل)  أو رشد سفيه زال حجرهم( ورشد أي من بلغ وعقل 

حاكم ألنه ثبت بغري حكمه  ) بال قضاء( } آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم 
حليض يف( على الذكر )  وتزيد اجلارية( فزال لزوال موجبه بغري حكمه  )  البلوغ 

)  وإن محلت( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار رواه الرتمذي وحسنه 
عند احلمل ألنه دليل إنزاهلا ألن هللا تعاىل أجرى العادة خبلق )  حكم ببلوغها( اجلارية 
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لغ لكن  الولد من مائها ا  إذاً انتبهوا حنن نقول يف اجلارية لو محلت اجلارية معناه أ
عالمة بلوغها هل هو احلمل أم اإلنزال الذي حصل عند احلمل؟ ما حصل محل إال 

حلمل هذا املقصود،نز  إلنزال وليس  فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة  ال فمعناه 
مىت حنكم ببلوغها؟ املفروض منذ اإلنزال، مىت كان اإلنزال؟ ال نعرف  أشهر ألنه اليقني

ألن الوالدة قد تكون بعد تسعة أشهر من اإلنزال وقد تكون بعد سبعة أشهر من اإلنزال 
أشهر فلهذا إذا ولدت اليوم سنحكم ببلوغها من قبل ستة  أقل مدة ستة.. وقد تكون 

أشهر هذا اليقني لكن قبل سبعة أشهر مثانية أشهر تسعة أشهر احتمال اليقني هو الستة 
وال (  :قال فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر ألنه اليقني :أشهر هذا معىن قوله

ما هي الشروط  صار شيخا السابقة حبال ولو)  قبل شروطه( عنهم )  احلجر ينفك
السابقة؟ هي البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد، ما هو الرشد، كيف نعرف الرشد؟ 

اآلن عرفنا البلوغ كيف يكون، يبقى الرشد، كيف نعرف أن هذا رشيد فنفك عنه احلجر 
نون، قال  ألننا حجر على ماله ) والرشد الصالح يف املال(  :وهو الصغري والسفيه وا

لقول  لصغره أو لزوال عقله فنرفع عنه هذا احلجر إذا أصبح راشدا يف املال صاحلا يف املال
أي صالحا يف أمواهلم فعلى هذا  }فإن آنستم منهم رشدا { ابن عباس يف قوله تعاىل 

لدين فقد ال يكون صاحل يف  وإن كان مفسدا لدينه يدفع إليه ماله يعين ال عالقة له 
خذ ماله،دينه لكنه صاحل يف ملال  ن يتصرف مرارا فال ( ويؤنس رشده   التعامل 

ا  غالبا( غبنا فاحشا )  يغنب ل خيدع بسهولة يشرتي  أما إذا كان يغنب تعطيه عشرة ر
كثر، ل يشرتيه بعشرة أو  ( كخمر وآالت هلو )  يبذل ماله يف حرام وال ما يساوي ر

ألن  يت مبادة مشتعلة يشعلها وجيلس يتفرج عليها،يعين  كغناء ونفط)  أو يف غري فائدة
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ليعلم )  حىت خيترب(  أي الصغري) وال يدفع إليه ( من صرف ماله يف ذلك عد سفيها 
 }وابتلوا اليتامى { لقوله تعاىل  خنتربه إذا قارب البلوغ ) يليق به قبل بلوغه مبا( رشده 

ملراهق الذي يعرف املعاملة انتهينا من االختبار اآلن  واملصلحة اآلية واالختبار خيتص 
نون من الذي يتوىل موضوع أمواهلم؟ الويل، من  يتكلم أن هذا الصيب الصغري والسفيه وا

نون )  ووليهم( : هو الويل؟ قال أي ويل السفيه الذي بلغ سفيها واستمر والصغري وا
رث من أمه لو كان الولد عنده مال جاء الرشيد العدل "١") األب حال احلجر(  ه 

هب أن األب  ولو ظاهرا لكمال شفقته مثال فاألب هو وليه يف املال الذي يتصرف فيه،
ئبه  "٢" ) مث وصيه(  !ميت ال يوجد؟ إذاً األب لو كان موجود هو الذي يكون ألنه 

مسئول عن مال الصيب، فلو كان األب قد مات فيكون وصيه يعين الذي أوصى األب 
ه أو يف الوصاية على ابنه والتصرف يف مال ابنه فهذا نسميه وصي األب إليه يف كفالة ابن

 :قال! يف املال يتصرف مكان األب إذا عدم األب لكن لو أن األب مات ومل يوصي؟
 احلاكم مث(  :إن مل يكن وصي قالومث متربع يعين ولو كان الوصي مبقابل  ولو جبعل

ومن  املقصود به القاضي للحاكم ألن الوالية انقطعت من جهة األب فتعينت "٣")
إال أي يف مال من سفه بعد رشد  احلجر فسفه أعيد عليه وال ينظر يف ماله فك عنه

ألحظ وال( احلاكم كمن جن بعد بلوغ ورشد  يعين  ) يتصرف ألحدهم وليه إال 
ليت هي أحسن { لقوله تعاىل  ملصلحة نون } وال تقربوا مال اليتيم إال  والسفيه وا
ويل احملجور عليه )  ويتجر(  :هل له أن يتاجر مبال هذا الصغري أو السفيه؟ قال يف معناه

خذ مقابل يتجر له جما  ) جما له(  جر له فيه ال  أي إذا اجتر يعين لو أخذ املال و
ويل اليتيم يف ماله كان الربح كله لليتيم ألنه مناء ماله فال يستحقه غريه إال بعقد وال 

رجل ويل على أيتام عنده مال أيتام يقول أ أشغلها وآخذ نصف  الويل لنفسهيعقد 
إذاً  "٢"مضاربة( ملن يتجر فيه )  دفع ماله أي ويل اليتيم وله(  الربح فال جيوز له ذلك،
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إما أن يتاجر به هو جما أو يعطيه أحد يتاجر فيه مبقابل فال حرج فيمكن أن يكون 
من ( معلوم )  جبزء وله دفع ماله ملن يتجر فيه مضاربة: ، قالمبقابل لكن يكون غري الويل

أبضعت يعين   وهو أخوهابكر  للعامل ألن عائشة أبضعت مال دمحم بن أىب)  الربح
، قال ئب عنه فيما فيه  :جعلته بضاعة يعين أعطته ملن يتاجر به جما وألن الويل 

آلجل،هذه أشياء جتو  مصلحته وله البيع نساء والقرض  ز للويل للمصلحة له أن يبيع 
وشراء العقار وبناؤه ملصلحة وشراء األضحية أن يودع املال عند أمني،  برهن وإيداعه

وال  له أن يفعل ذلك هذا كله يف مصلحة اليتيم،جرة  للتعلم وتركه يف املكتب ملوسر
  .يبيع عقاره إال لضرورة أو غبطة

يف  ١٤١ال هناك مسـألتان نبهت عليها البارحة أوال صفحة قبل أن نبدأ نرجع للخلف قلي
ب صلح اإلقرار وهي آخر مسألة  نسخة احلاشية ملا قال املصنف ويصح الصلح هذا يف 

ويصح الصلح عن : يف صلح اإلقرار وبعدها فصل القسم الثاين صلح على إنكار، ملا قال
ا وقلنا مثل حساب مضى عليه جمهول تعذر علمه من دين أو عني مبعلوم انتهينا من هذ

زمن طويل ونسي فيتصاحلوا مبعلوم لكن املسألة اليت بعدها هي اليت مل نفصل فيها فقال 
فإن مل يتعذر علمه إذا كان ال يتعذر علمه املذهب قوالن قول أنه ال يصح مثل صلح عن 

وهذا الذي حصة يف تركة قبل معرفة قدر هذه الرتكة ال يصح، ملاذا ال يصح؟ لعدم احلاجة 
قطع به يف اإلقناع وقال املرداوي هو الصحيح لكن املصنف ما أشار إىل هذا القول بل 

خذ حكم الرباءة من  أشار إىل قول آخر قال فإن مل يتعذر علمه فكرباءة من جمهول يعين 
جمهول والرباءة من جمهول يف املذهب فيها خالف واملعتمد فيه تفصيل يف املذهب سيأيت 

ب ا هول أم ال؟ املعتمد انه يصح إال يف حاالت ال يصح إذا يف  هلبة هل تصح براءة ا



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ٢٢٠  

 

علم الطرف الثاين وكان جمهول للمربئ دون املربأ واملربأ علم وكتم خشية أال يسقط أال 
يربئ إذاً املقصود يف هذه املسألة نقول ال يصح وإن كان املصنف أحاهلا إىل حالة الرباءة 

هول يقول ه ذه حكمها حكم الرباءة من جمهول والرباءة من جمهول خالف يف إىل ا
هول الذي ال يتعذر علمه  املذهب فمن صحح الرباءة من جمهول سيصحح الصلح عن ا

الشيخ نبهين إىل سبق لسان  ١٧٤يف صفحة . ومن ال يصحح الرباءة إذاً ال يصححها
ع أو أقرض احملجور عليه رجع فيه إن جهل ا حلجر، وإن مل جيهل احلجر، يف مسألة من 

وإال جيهل احلجر عليه فال رجوع له يف عينه ألنه دخل على بصرية ويرجع بثمن : قال
. املبيع وبدل القرض إذا انفك حجره، فإذا انفك حجره يطالب لكن ال يدخل مع الغرماء

كل الويل الفقري من مال موليه( : وقفنا عند قوله ا ومن كان فقري { لقوله تعاىل )  و
ملعروف  خذ؟ قال }فليأكل  كل، ماذا  األقل  :كل الفقري معناه أن الويل الغين ال 

ل  معىن ذلك نقدر نقول كفايته كم مثال من كفايته أو أجرته أي أجرة عمله ألفني ر
ل إذاً  هذا العمل الذي يقوم به كم يستحق أجرة إذا قلنا يستحق أجرة ألف ومخسمائة ر

ل خذ ألف ومخسم خذ الكفاية أما لو كانت األجرة ألفني ر خذ األجرة وال  ائة 
ل فيأخذ األقل، قال لعمل  :والكفاية اليت حيتاجها ألف ومخسمائة ر ألنه يستحق 

خذ إال ما وجدا فيه  واحلاجة مجيعا فلم  فال يلزمه عوضه إذا أيسر)  جما( جيز أن 
كل من مال موليه ال يرد إذا اغتىن جما ال يلزمه العوض إذا أيسر  يعين هذا الفقري ملا 

اآلن يف مسائل  ألنه عوض عن عمله فهو فيه كاألجري واملضارب :ملاذا؟ علل ذلك قال
اخلالف بني الويل والصغري إذا حصل خالف بعد فك احلجر فعند أكثر من صورة 

)  الويلويقبل قول ( : سيحصل فيها اخلالف اآلن سيذكر املصنف مخس صور قال
إذاً إذا حصل  وقدرها)  فك احلجر يف النفقة بعد( بغري ميينه )  واحلاكم( بيمينه 

خالف يف قدر النفقة أو حصل خالف أين أنفقت عليك مبلغ قال ال مل تنفق اختلفا 
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أنفقت أو مل تنفق بعد فك احلجر بني هذا الصغري وبني الويل فنقدم قول الويل بيمينه  
قال أنفقت عليك ألف قال بل أنفقت مخسمائة فنقدم قول الويل كذلك يف قدر النفقة 

يعين إذا كان العادة أو العرف أن مثل هذا  مل خيالف عادة وعرفا ما :بيمينه لكن قال
يت ويقول أنفقت عليك يف الشهر مخسة آالف  ل فال  ينفق يف الشهر مثال مخسمائة ر

ل فال يقبل ذلك، الصورة الثانية نفقت عليك منذ سنتني فقال منذ سنة أ ولو قال :ر
يعين هذا األقل هو املضمون وما زاد  قدم قول الصيب ألن األصل موافقته قال يف املبدع

)  والغبطة يف وجود الضرورة( يقبل قول الويل أيضا )  و( : حيتاج إثبات، الصورة الثالثة
ع عقاره وادعامها مث أنكره وجود الضرورة أو  يعين الصيب إذا حصل اخلالف يف إذا 

ع له عقار فقال الصيب بعد أن فك حجره ملاذا بعت عقاري فأ  الغبطة يعين هو 
ذا فقال أ بعته لضرورة أو بعته لغبطة يعين ملصلحتك يعين يف بيعه مصلحة  تضررت 

)  و( : لك فأنكر الصيب الضرورة أو الغبطة فنقدم قول الويل يف ذلك، الصورة الرابعة
إذاً إذا  وعدم التفريط ألنه أمني واألصل براءته)  التلف( الويل أيضا يف  يقبل قول

حصل خالف يف مسألة تلف ادعى التلف فقال ال مل يتلف املال فنقدم كالم األمني وهو 
مفرط وبسبب تفريطك تلف املال والويل  الويل، أو عدم التفريط يعين الصيب قال أنت

يقبل قوله )  و( : الويل ألنه أمني، الصورة اخلامسةأنكر ذلك أنكر التفريط فنقدم قول 
وإن كان جبعل مل  :لكن فيه تفصيل قال إليه بعد رشده ألنه أمني)  دفع املال( أيضا يف 

ن  إذاً يف مسألة دفع املال يعين رد املال يقبل قوله يف دفع املال ألنه قبضه لنفعه كاملر
لويل إن كان بغري جعل وإن كان جبعل فال نقدم قول الويل أم الصيب؟ نقول يقدم قول ا

ولويل مميز وسيده أن  :يقدم قوله وإمنا ينبغي عليه عند رد املال أن يشهد على الرد، قال
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يقصد ويل الصغري احلر،  ذن له يف التجارة فينفك عنه احلجر يف قدر ما أذن له فيه
مل الصغري يف التجارة وسيده يعين سيد القن، عند صغري وعند عبد فهل ميكن أن يع

لنسبة  لنسبة للصغري وليه و أو ميكن أن يعمل العبد يف التجارة؟ يقول نعم إذا أذن له 
للعبد سيده فينفك احلجر عنه مطلقا أم ال؟ ينفك عنه يف قدر ما أذن له فيه، اآلن انتقل 

ختصار إذا كان العبد است ذن السيد إىل إذا اقرتض العبد فيلزم من السيد أم العبد؟  دان 
فهذا يلزم السيد وإذا استدان بغري إذنه فيلزم العبد يعين جيب يف رقبة العبد وسنعرف  

يف استدانته ببيع أو )  إن أذن له( أداؤه )  وما استدان العبد لزم سيده(  :كيف، قال
ذن سيده )  وإال( قرض ألنه غر الناس مبعاملته   يف( ما استدانه )  ـف( يكن استدان 

ألقل من قيمته أو دينه)  قبتهر  فلو كانت قيمة العبد  خيري سيده بني بيعه وافدائه 
ل، ولو كان  ل فالسيد يفديه بتسعة آالف ر ل والدين تسعة آالف ر عشرة آالف ر

لتسعة وهي قيمة العبد، ملاذا؟ يقول ألن  العكس الدين عشرة وقيمة العبد تسعة فيفديه 
يعين   هقولو أعت: من أن يسلم العبد لصاحب الدين، قال السيد ال جيب عليه أكثر

اكذلك لو أعتقه لزمه األقل من القيمة أو الدين،  قية ردت لر يعين  وإن كانت العني 
قي فريده إذاً هذه الصورة األوىل فما استدانه  هذا الدين الذي اقرتضه أو استدانه إذا كان 

إذا أخذ العبد وديعة  أي أخذه وديعة فيتلفها "٢") كاستيداعه( : ، مث قال"١"يف رقبته 
وأتلفها كذلك تكون يف رقبة العبد فمعناه إما أن يفديه السيد وإما أن يبيعه ويسدد عنه 

ألقل من القيمة أو قيمة املتلف،  إذا جىن العبد  " ٣"وأرش جنايته( من قيمته أو يفديه 
إذا أتلف العبد شيء فكذلك  ) هوقيمة متلف :كذلك فإن السيد خيري بني األمرين، قال

بني بيعه وبني فدائه وإذا فداه يفديه  فيتعلق ذلك كله برقبته وخيري سيده كما تقدم
وهو الصغري أو العبد إذا  له وال يتربع املأذون :ألقل من قيمته أو ما لزم من املال، قال

لت ربع فهناك أشياء يف أذن له سيده إذا أذن له يف التجارة ال يعين هذا أنه مأذون له 
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العادة مقبول أن يتصرف فيها وهناك أشياء ال يتصرف فيها وهلذا قال األشياء اليت ليس 
بل ميكن يتسامح يف  بدراهم وال كسوة له وال يتربع املأذون :له فيها إذن يف التصرف

هداء مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة بال إسراف ولغري املأذون له  الشيء اليسري بل 
معناه ممكن القوت الذي سيأكله ينقص منه  لصدقة من قوته بنحو رغيف إذا مل يضرها

ذا الشيء اليسري وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلكقليل ويتصدق به،  ما مل  يعين 
لشيء اليسري والزوج ال  تضطرب العادة يعين إذا كان هذه عادة الناس أن املرأة تتصدق 

العادة وأصبح الناس مثال ال تعطي والزوج ال يرضى مبثل هذا  يغضبه ذلك لكن إذا تغريت
فعند ذلك ال تتصدق لكن إذا كانت العادة  أو يكن خبيال أو تشك يف رضاهفال تفعل، 

لشيء اليسري إذا كانت هذه العادة   .معناه أنه جيوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها 
  ب الوكالة

ض تقول وكلت أمري إىل هللا أي فوضته إليه الوكالة بفتح الواو وكسرها التفوي
يعين أن ينيب جائز التصرف وهو احلر  املكلف  واصطالحا استنابة جائز التصرف

وفيه أشياء سنعلم بعد قليل إن شاء هللا ما هي األشياء  مثله فيما تدخله النيابة الرشيد
( الوكالة )  تصح(  :اليت يدخلها النيابة وما هي اليت ال يدخلها النيابة، قال املصنف

مؤقتة  افعل كذا أو أذنت لك يف فعله وحنوه وتصح ـك)  بكل قول يدل على اإلذن
حة أكل ووالية قضاء وإمارة يعين كل هذه يصح فيها التعليق  ومعلقة بشرط كوصية وإ

ويصح القبول على ( : ويصح فيها التوقيت يعلقها بشرط أو يوقتها بوقت معني، قال
ن يوكله يف بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله بعد شهر )  الفور والرتاخي



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ٢٢٤  

 

 يعين القبول ميكن على الفور بعد التوكيل مباشرة أو بعد فرتة، القبول كذلك فيقول قبلت
أي على القبول ألن قبول وكالئه ملسو هيلع هللا ىلص كان بفعلهم )  بكل قول أو فعل دال عليه (

هم قاله يف املبدع ويعترب تعيني الوكيلوكان مرتاخيا عن توكيل يعين إذا وكل شخصا   ه إ
ينبغي تعيينه فال يقول وكلت أحد هاذين أو وكلت أحد أبنائي فالبد من التعيني اآلن 
انتقل إىل مسألة أخرى وهي ما هي األشياء اليت ميكن لإلنسان أن يوكل فيها قال كل 

( لنفسه )  ومن له التصرف يف شيء(  :شيء لك التصرف فيه فلك التوكيل فيه، قال
أي جاز أن يستنيب غريه وأن ينوب عن غريه )  فيه والتوكل( فيه )  فله التوكيل

يت يصح تصرفه بنفسه فنائبه  ومن ال النتفاء املفسدة واملراد فيما تدخله النيابة و
ب  أوىل ئبه من  أوىل يعين يقول ما ال يصح تصرفه فيه بنفسه فال يصح فيه أن يوكل و

فهل ميلك اإلنسان أن يبيع شيئا  فلو وكله يف بيع ما سيملكه مثال مثل هو قال
أو طالق من يتزوجها مل  :سيملكه، ال ميلك هو أن يبيع إذاً ال ميلك أن يوكل فيه، قال

لتايل ال يصح أن يوكل  يصح هل يصح أن يطلق رجل امرأة مل يتزوجها بعد؟ ال طبعا و
نعم املرأة ميكن أن تكون وكيلة يف  ل امرأة يف طالق نفسها وغريهاويصح توكي يف ذلك،

يف قبول  يعين الذي عنده مال وأن يتوكل واجد الطولطالق نفسها وطالق غريها 
الذي جيد املال ويستطيع أن يتزوج ال جيوز له أن ينكح أمة يعين  نكاح أمة ملن تباح له

 بعدم املال لكن هذا الذي عنده مال نكاح األمة مشروط بعدم وجود الطول بعدم الغىن
هو ال حيل له أن ينكح األمة لكن ميكن ان يكون وكيال عن شخص ليس عنده مال 

لوكالة عنه األمة، وكذلك يعين يصح توكيل الغين  وغين لفقري يف قبول زكاة :فينكح 
خذ الزكاة لنفس ه لكن يكون وكيل للفقري يف قبول الزكاة مع أن الغين ال يصح له أن 

هو ال حيل له أن  ويف قبول نكاح أخته وحنوها ألجنيبميكن أن يكون وكيال عن الفقري، 
ويصح التوكيل (  :ينكح أخته لكن ميكن أن يكون وكيال لرجل أجنيب ينكح أخته، قال



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
www.bajabir.com              

  
  
  
  
 

٢٢٥  

وكل عروة بن اجلعد يف الشراء وسائر  ألنه ملسو هيلع هللا ىلص "١")يف كل حق آدمي من العقود 
أي يف معىن البيع أو  إلجارة والقرض واملضاربة واإلبراء وحنوها يف معناهالعقود كا
والعتق ( كاخللع واإلقالة يعين ميكن أن يوكل يف فسخ العقود " ٢") والفسوخ( الشراء، 
يعين مثلما جاز  ألنه جيوز التوكيل يف اإلنشاء فجاز يف اإلزالة بطريق األوىل ) والطالق

الطالق واخللع وكما جاز يف عقد البيع جاز يف اإلقالة ومثلما  التوكيل يف الزواج جاز يف
والرجعه ومتلك املباحات من الصيد واحلشيش (  :جاز يف اإلثبات جاز يف اإلزالة، قال

يعين ميكن التوكيل يف هذه األشياء يف متلك املباحات من الصيد  كإحياء املوات)  وحنوه
ا متلك مال بسبب الأو إحياء موات  يعين ال يتعني على األصيل هذه   تعني عليهي أل

كلها متلك مال وهو الصيد واحلشيش وإحياء املوات متلك مال بطريق بسبب ليس متعينا 
فجاز   :على املالك يعين ميكن عن طريق املالك نفسه وميكن عن طريق وكيله، قال

 :يها التوكيل قاليعين كالبيع والشراء لكن هنا أشياء سيذكرها املصنف ال جيوز ف كاالبتياع
ألن اللعان شهادات فيها أميان واليمني  واللعان( ألنه قول منكر وزور ) الظهار  ال (

والنذور )  واألميانالبد صاحب اليمني هو الذي يؤديه فال تقول لغريك احلف عين، 
ت فهذه فيها قتل وأميان على أن فالن قتل فالن فهذه أميان  والقسامة ستأيت يف اجلنا

ال يؤديها إال والشهادات  كذلك ال جتوز فيه الوكالة والقسم بني الزوجات تدخل،فال 
خذ والرضاع وااللتقاط  من حتملها وهو اللقطة أو اللقيط فالذي يلتقط هو الذي 
تصح )  و(  فال تدخلها النيابة واجلنايةوالغصب  وهو من الغنيمة واالغتنامأحكامها، 

كتفرقة صدقة وزكاة ونذر )  دخله النيابة من العباداتت يف كل حق ( الوكالة أيضا 
وكفارة ألنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها وكذا حج وعمرة على ما 
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وأما العبادات البدنية احملضة كالصالة والصوم والطهارة من  هذا ورد فيها، سبق
ا تتعلق ببد ن من هي عليه لكن ركعتا الطواف تتبع احلدث فال جيوز التوكيل فيها أل

أليس من أعمال احلج هو يقول العبادات احملضة ال تدخلها أما احلج تدخله النيابة  احلج
الطواف؟ نعم، بعد الطواف فيه ركعتني، هذه ركعتني الطواف ستكون عن من، عن 

املصلي أم عن صاحب احلج؟ عن صاحب احلج الذي حيج عنه يقول هذا يعين تسامح 
ا تتبع احلج أصال،  ا واستيفائها( تصح يف )  و( يف ركعيت الطواف أل  ) احلدود يف إثبا

اغد  أنيس إىل امرأة  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :يعين إثبات احلد وإقامة احلد هذا املعىن، الدليل لذلك
ا فرمجت متفق عليه وجيوز االستيفاء  يف هذا فإن اعرتفت فارمجها فاعرتفت فأمر 

االستيفاء ال يشرتط حضور املوكل، لو وكل غريه يف إقامة احلد  حضرة املوكل وغيبته
لضرورة أن يكون موجود،  وليس للوكيل ( ميكن األصيل يكون موجود وميكن ال فليس 

سلعة هذه مسألة جديدة هل للوكيل إذا وكلتك أنت يف شراء  ) أن يوكل فيما وكل فيه
إذا كان  :توكل غريك؟ األصل ال قال ليس له ذلك انتبه قالأو يف بيع سلعة فهل لك أن 

ذن له يف التوكيل يتواله مثله  وال تضمنه إذنه لكونه يتوىل مثله ومل يعجزه ألنه مل 
معناه لو قلت لك بع أو اشرتي صحيح لكن لو قلت لك مثال وكلتك يف بناء اجلدار 

ذا العمل أو لو كان الشخص مثال  مثله ال خيرج إىل السوق فأنت حتضر من يقوم 
ويشرتي بنفسه وإمنا له أعوان أو له عمال أو كذا فإذا وكلت مثل هذا الرجل إذاً له هو أن 
يوكل ألنه أصبح العرف يقتضي أين ال أريد منه أن يقوم بذلك بنفسه وإمنا املراد أن يقوم 

 يعين التوكيل ) ليهإال أن جيعل إ( : به عن طريق وكيله يعين القرائن هي اليت حتدد، قال
ذن له يف التوكيل أو يقول اصنع ما ذن سيده ن  إذاً    شئت ويصح توكيل عبد 

هل للوكيل أن يوكل غريه؟ نقول نعم يف حالتني فقط إذا أعطي هذا اإلذن أو كانت 
القرائن تدل على اإلذن كما لو كان العمل الذي وكل فيه ال يقوم به مثله، وكلتك مثال يف 
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ألضاحي وأنت ال تذبح معروف يف العرف أنك ال تذبح لكن لو كان العرف أنك ذبح ا
ذن  تذبح األضاحي إذاً أنت الذي تذحبها وال توكل فيها، هل يصح توكيل العبد؟ نعم 
سيده، الوكالة هل هي عقد الزم أم جائز؟ جائز معناه كل واحد من الطرفني أن يفسخ 

يت العقد يف أي حلظة، وكلتك وبعد يوم أ لغي الوكالة وميكن أن أوكلك وتقبل الوكالة مث 
يف اليوم الثاين أو حىت بعد ساعة وتقول رددت الوكالة فسخت هذا العقد، وهو عقد 

ا من جهة املوكل إذن ومن جهة الوكيل بذل  )والوكالة عقد جائز (  :جائز، قال أل
الة؟ سيذكر اآلن كيف تبطل الوكنفع وكالمها غري الزم فلكل واحد منهما فسخها 

ا الوكالة، قال  هذا الثاين ) وموته هذا األول وتبطل بفسخ أحدمها(  :الطرق اليت تبطل 
هذا الثالث إذا جن فسخت وكالته وإذا مات انفسخت الوكالة وهذه  وجنونه املطبق

نقطة مهمة فأحيا بعض الناس يكون وكيل وميوت املوكل ويظن أنه مازال وكيل وهو ليس 
ألن الوكالة تعتمد احلياة والعقل فإذا انتفيا انتفت صحتها وإذا  انقطعت الوكالة وكيل 

هل هذه قرينة على تراجعه يف الوكالة؟ نعم، وكله يف  وكل يف طالق الزوجة مث وطئها
أو يف عتق العبد مث   طالق الزوجة مث جامع الزوجة بعد أن وكل معناه رجوع عن الوكالة،

 يعين قال له أنت مين على دبر إذا مت فأنت حر أو دبره ة،عقد معه عقد كتاب كاتبه
 ) عزل الوكيل(  ـتبطل أيضا ب)  و(  :الوكالة هذه قرائن على بطالن الوكالة، قال بطلت

ء يف احلقيقة تدخل يف األول وهو بفسخ أحدمها،  املقصود من قبل املوكل، هي تراها 
لغائها وليس بعلم املوكل تبطل بعزل الوكيل ولو مل يعلم ي ولو قبل علمه عين الوكالة تبطل 

ألنه رفع عقد ال يفتقر  فليس بشرط أن يعلم املوكل مثل املرأة لو طلقها زوجها ومل تعلم
ع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله  إىل رضى صاحبه فصح بغري علمه كالطالق ولو 
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ع أو تصرف الوكيل فجاء املو  مل يقبل إال ببينة كل وادعى أنه عزله قبل أن اآلن انتبهوا 
يبيع أو قبل أن يتصرف فهل نقبل هذا أم ال؟ نقول ملا تصرف الوكيل تصرف على أنه 
وكيل فأال ميكن أن يكون عزله قبل التصرف الوكيل تصرف وهو ال يعلم نقول نعم لو 

طل لكن اآلن حنن نقول ال نقبل هذا  ثبت أنه فعال عزله قبل التصرف فيكون التصرف 
ببينة وال نقول أن هذا ال يصح، بل يصح لكن حنتاج إىل دليل ألن األصل أنه مل يعزله إال 

ع ندم على هذا البيع أراد أن يلغي البيع فادعى أن الوكالة الغيه  فاحتمال أنه بعدما 
إذا حجر على السفيه  ) هيلسفاحبجر ( تبطل أيضا )  و(  :فاحتاج إىل بينة، اخلامس

لزوال أهلية التصرف ال  يف األموال فمعناه أنه تبطل وكالته ألنه ال حيسن التصرف
أي  حلجر لفلس ألنه مل خيرج عن أهلية التصرف لكن إن حجر على املوكل وكانت

احلجر على الفلس يف غري ماله احملجور  يف أعيان ماله بطلت النقطاع تصرفه فيها الوكالة
شخص يف بيع داره مث بعد ذلك  عليه صحيح لكن يف ماله ال معناه لو كان شخص وكل

لفلس تبطل هذه الوكالة ليس له هو أن يتصرف يف داره وليس له أن يوكل  حجر عليه 
لكن له أن يتوكل أو يوكل يف ذمته يف شيء آخر، اآلن سينتقل إىل مسألة أخرى فيها 

من شبهة على الوكيل وهي لو أن الوكيل وكل يف البيع فهل له أن يبيع لنفسه أو يشرتي 
ومن وكل يف بيع (  :نفسه أو يشرتي من أصوله أو فروعه؟ يقول ال ليس له ذلك، قال

العرف يف البيع بيع الرجل من غريه  ألن "١") مل يبع ومل يشرت من نفسه أو شراء
مة  ووالده وزوجته  "٢") ولده( ال من ) و ( فحملت الوكالة عليه وألنه تلحقه 

ألنه متهم يف حقهم ومييل  وهم األصول والفروع ه لهتقبل شهادت ومكاتبه وسائر من ال
يعين معناه أنه ال يشدد عليهم يف الثمن إذا كان  إىل ترك االستقصاء عليهم يف الثمن

يقول كذلك  كتهمته يف حق نفسه وكذا حاكم :ئعا أو كان مشرت ميكن حيابيهم، قال
قرابته وال لنفسه كذلك حاكم يعين نفس هذا احلكم الذي قلناه يف حق الوكيل ال يبيع ل
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 أمني القاضي، وأمينهيعين مثل األمني مثل الوكيل ال يبيع لنفسه وال لقرابته وهو القاضي، 
ظر وقف ووصي مة، و ومضارب  وصي على مال أيتام فال يبيع لنفسه ألن هذه 

مة، وشركة العنان ستأيت أ وشريك عنان ووجوه ا  ن شريك مضارب فال يبيع لنفسه أل
االثنني يدفعوا مال كالمها يدفع املال ويفتح احملل مثال يبيعون فيه بضاعة فال يبيع لنفسه 

 بعرض وال نساء وال بغري نقد( الوكيل )  وال يبيع( وشريك وجوه وشركة الوجوه ستأيت، 
غلبهما رواجا فإن )  البلد ع  ألن عقد الوكالة مل يقتضه فإن كان يف البلد نقدان 

ع بدون مثن املثل(  تساو خري  ما دون(  ـع ب)  أو( إن مل يقدر له مثن  "أ") وإن 
ع بدون الثمن الذي  املوكل صح "ب") قدره له ع بدون مثن املثل أو  وضمن إذاً إذا 

لف فبعتها بتسعمائة فتضمن املائة، العكس اشرتى  أو(  :قدره له املوكل قلت لك بعها 
كثر من مثن املثل قلت لك مثنا  صح وضمن الزائد وإن كان مل يقدر له "ج") له 

اشرتي يل سيارة فتشرتي سيارة قيمتها عشرين ألف مثن مثلها عشرين ألف تشرتيها 
خبمسة وعشرين ألف فليس من حقك هذا إذاً تضمن أنت اخلمسة آالف وال نقول البيع 

كثر من مثن املثل، يعين " د" قدره له أو مما(  طل لكن نقول أنك تضمن الفرق أو 
قلت لك اشرتي سيارة بعشرين ألف فاشرتيت سيارة خبمسة وعشرين ألف فتضمن أنت 

دة فأ قدرت لك، قال ألن من صح منه ذلك بثمن  وضمن النقص الشراء)  صح: الز
دة( ضمن )  و( يف مسألة البيع ) وضمن النقص ( مثله صح بغريه  يف مسألة )  الز

ظر الوقف كالوكيل يف ذلك ذكره الشيخ تقي الدينالشراء ألنه مفرط وا  لوصي و
كثر من مثن املثل وال  ظر الوقف ال جيوز له أن يشرتي  يعين الوصي على األموال أو 
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قل من مثن املثل، قال  وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح ألنه زاده خريا :يبيع 
ع(  :، قالالدينار أكثر من الدرهم   .مما قدره له املوكل صح)  زيد( يل الوك)  وإن 

 صح) به حاال ( الوكيل )  بع بكذا مؤجال فباع( املوكل )  أو قال(  :قال املصنف
لف حالة صح ذلك ألنه زاده خريا، الصورة اليت  ل مؤجلة فباعها  لف ر يعين بع مثال 

أي )  ر فيهمااشرت بكذا حاال فاشرتى به مؤجال وال ضر ( قال املوكل )  أو(  :بعدها
حلال مؤجال  ملؤجل حاال أو اشرتى  ع  كذلك هو قال اشرتي   ) صح( فيما إذا 

ألجل أفضل من الشراء احلال هذا يف الغالب لكن قد  حاال فاشرتى مؤجال الشراء 
يكون فيه ضرر أحيا فأحيا يكون الشراء احلال أفضل ألنه الشراء املؤجل املال موجود 

ألنه زاده مؤجال قد يضيع املال قال إذا فعل ذلك وال ضرر فيهما صح  اآلن ولو اشرتى
كثر منها ( انتبهوا ملا سيأيت قال املصنف  خريا فهو كما لو وكله يف بيعه بعشرة فباعه 

قدره له بال  أي وإن مل يبع أو يشرت مبثل ماما معىن وإال فال؟ فسر ذلك  ) وإال فال
ن قال بعه بعشرة مؤجلة فب حد ضرر  اعه بتسعة حالة أو بعه بعشرة حالة فباعه 

أو قال اشرته بعشرة حالة  عشرة مؤجلة وعلى املوكل ضرر حبفظ الثمن يف احلال
حد عشر أو بعشرة مؤجلة مع ضرر مل ينفذ تصرفه ملخالفته موكله هذه  فاشرتاه 
 :ذهب قالاملسألة خالف املذهب، واملذهب ما هو؟ التفصيل والشارح اآلن أشار إىل امل

إذاً اكتبوا املذهب الصحة ما مل ينهه عن بيعه مينع الصحة  وقدم يف الفروع أن الضرر ال
حاال فال يصح الشارح قال أو املاتن قال أنه إذا كان فيه ضرر فال يصح وإن مل يكن ضرر 
يهه عن البيع حاال أو مؤجال فإذاً  فيصح واملذهب ال عالقة للضرر وإمنا األمر مبين على 

 وتبعه يف املنتهى :نكتب املذهب الصحة ما مل ينهه عن بيعه حاال فال يصح، قال
يعين  يف مسألة البيع وهو ظاهر املنتهى أيضا يف مسألة الشراء طبعا واإلقناع والتنقيح

كثر الشراء والبيع مثل بعض  نقص مما قدر له وشراءه  وقد سبق لك أن بيع الوكيل 
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هذه املسألة إذا قال اشرتي بكذا حاال فاشرتى به  إذاً خالصة منه صحيح ويضمن
اه عن األجل فال   .مؤجال أنه يصح إال إذا كان 
  فصل

أي لزم الشراء الوكيل فليس له رده )  يعلم عيبه لزمه ما( الوكيل )  وإن اشرتى( 
إذاً إذا كان الوكيل أ وكلت شخص يشرتي سلعة فاشرتى سلعة لدخوله على بصرية 

ا معيبة إذاً ما يعلم عيبه معيبة يعلم  هذه الصورة األوىل فإذاً يلزم الوكيل وليس له أن " أ"أ
فإن رضيه كان له لنيته )  موكله( به )  وإن مل يرض(  :يرده ألنه دخل على بصرية، قال

يعين بعني مال موكله ال يصح ألنه وإن اشرتاه بعني املال مل يصح  :الصورة الثانية لشراء
يرده الوكيل وال ينتظر املوكل  ) رده( عيبه ) فإن جهل  ( :راء املعيب، قالما وكل يف ش

ألنه قائم مقام املوكل وله أيضا رده ألنه ملكه فإن  :ملاذا؟ ألنه يقوم مقام املوكل، قال
لعيب مل يكن للوكيل رده ألن احلق له إذاً الصورة حضر املوكل قبل رد الوكيل ورضي 

ذه الثالثة إذا كان الوكيل  جهل العيب فله أن يرده وللموكل أن يرده وللموكل أن يرضى 
السلعة املعيبة قال ألن احلق له أي احلق للموكل اآلن سيذكر صورة أخرى تشبهها لكن ال 

خبالف املضارب ألن له  :خذ حكمها تشبهها يف الظاهر لكن احلقيقة ال تشبهها، قال
فرق بني الوكيل وبني الشريك املضارب، صحيح يعين فله الرد لو رضي رب املال إذاً  حقا

أن شريك املضاربة مل يدفع مال يعين العامل يف املضاربة دفع مال فلو كان رب املال رضي 
ا فهل له ذلك؟ ال ملاذا؟ ألن العامل  ذه السلعة اليت أشرتيت معيبة قال أ رضيت 

ا شركة وهذه املعيبة خسا ذه السلعة املعيبة أل الثنني قاليتضرر   :رة واخلسارة ستلحق 
فإن طلب البائع اإلمهال حىت حيضر املوكل مل يلزم الوكيل  فال يسقط برضى غريه
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ما معىن هذا؟ اآلن هو اشرتى الوكيل سلعة معيبة فجاء يردها قال البائع انتظر ميكن  ذلك
ا فليس له ذلك فال يلزم الوكيل اإلمهال، اآلن مسألة أخرى  :قال ،املوكل يرضى 

ملوكل مبالك األصل  وحقوق العقد لوكيل أم  أوال نفهم القاعدة حقوق العقد متعلقة 
لثمن الوكيل  آلجل فمن الذي يطالب  يعين مبعىن تسليم الثمن افرض أن الوكيل اشرتى 

كتسليم الثمن وقبض املبيع   أم املوكل؟ املوكل فالوكيل هو جمرد آلة املطالبة تكون للموكل
ستالم افرض أن ه اشرتى ومل يستلم يعين من الذي يطالب به؟ املوكل هو الذي يطالب 

ع بوكالة البائع كان له وكيل يف  لعيب هذا يكون على من افرض انه البائع  املبيع والرد 
لعيب يردها على من على  ع والسلعة معيبة صاحب السلعة اآلن يريد أن يردها  البيع 

ملوكل :كل قالالوكيل أم املوكل؟ املو  لعيب وضمان الدرك تتعلق  يعين لو ظهر  والرد 
ا مغصوبة أو ليست مملوكة  لوكالة فيها عيب أو ظهر أ بعد ذلك أن السلعة اليت بيعت 

أو مستحقة لشخص آخر فمن الذي سيضمن؟ املوكل أم الوكيل؟ املوكل قال تتعلق 
ل يف البيع يسلم السلعة لكن هل هو وكيل ملوكل، انتقل اآلن إىل مسألة وكيل البيع، الوكي

يف قبض الثمن أم ال؟ اجلواب ال، الوكيل يف الشراء هل يسلم الثمن؟ نعم يسلم الثمن هذه 
أي يسلم املبيع ألن إطالق الوكالة يف البيع )  يسلمه ووكيل البيع(  :املسألة قال

بغري إذن املوكل ألنه  ) الثمن( الوكيل يف البيع )  وال يقبض(  يقتضيه ألنه من متامه
منه على قبض الثمن  اكتبوا هذا أحد الوجوه  ) قرينة بغري( قد يوكل يف البيع من ال 

ذن فقط قال إال  خالف املذهب فاملذهب ال يقبض وكيل البيع ال يقبض الثمن إال 
بقرينة املصنف يف هذا اختار وجه من الوجوه يف املذهب يعين هو قول لألصحاب وليس 

يت لإلم ام، ترى هذا أن كنت أفوت هذه املسائل كثري وأسكت عنها ترى اآلن ملا 
م اجلماعة ما يقلدون تقليد حمض بل  احلجاوي يف مثل هذه املسألة وخيتار وجه معناه أ
هلم اختيارات هو يف اجلملة على مذهب أمحد لكنه على التفصيل له اختيارات كم اآلن 
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ذهب وكم لإلمام املوفق أيضا من خمالفات طبعا من مسائل احلجاوي خالف فيها امل
ا اإلنسان لكن هي على األقل تنفي عنهم التقليد  صارت املخالفات شرف يفخر 

مل وال اجتهاد وال ترجيح، قال م ليسوا بتبع وليس هلم نظر وال  فإن دلت  :احملض أ
أو موضع يضيع القرينة على قبضه مثل توكيله يف بيع شيء يف سوق غائبا عن املوكل 

يعترب هذه قرينة اآلن ملا أعطيك ساعة  الثمن برتك قبض الوكيل له كان إذ يف قبضه
وأقول لك بعها يف احلراج أو أعطيك جوال أقولك بعه يف سوق اجلواالت هل هذا ليس 
بقرينة أن تقبض الثمن؟ هذا قرينة لكن على املذهب أنه ال تقبض الثمن فإذا كان يريدك 

فإن  :ثمن فيأذن لك هذا املقصود والظاهر أن ما ذكره املصنف صحيح، قالأن تقبض ال
د جد  تركه ضمنه ألنه يعد مفرطا هذا املذهب عند الشيخني مها املوفق ابن قدامة وا

اآلن إىل القول  سيشري وتبعه يف املنتهى أي املرداوي وقدم يف التنقيح شيخ اإلسالم،
 فإن تعذر مل يلزم الوكيل شيء هذا هو املذهب ذنيقبضه إال  الالثاين، قدم ماذا؟ 

اآلن وكيل  ألنه ليس مبفرط لكونه ال ميلك قبضه :هذا املذهب عند املتأخرين، قال
ألنه من تتمته )  ويسلم وكيل املشرتي الثمن(  :الشراء يسلم الثمن؟ اجلواب نعم قال

الثمن )  بال عذر وتلف (أي أخر تسليم الثمن )  فلو أخره( وحقوقه كتسليم املبيع 
لتأخري وليس لوكيل يف بيع تقليبه على مشرت إال حبضرته وإال )  ضمنه(  لتعديه 

معناه أنه ال يعطيه للمشرتي يقلبه إال أمامه لكن ال يعطيه ويغيب عنه يعين ليس  ضمن
أمامه للوكيل أن يعطي الزبون السلعة يقلبها يف البيت أو ينظر فيها يف البيت ال بل يقلبها 

يعين مبعىن أن  مل يصح ومل ميلكه)  وإن وكله يف بيع فاسد(  :إال إذا أذن له بذلك قال
ذن فيه وألن الوكيل ال يستطيع أن يبيع بيع فاسد ال حيق له ذلك   ألن هللا تعاىل مل 
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مل يصح ألنه مل يوكل )  صحيحا( الوكيل إذا بيعا )  ع( لو )  و(  املوكل ال ميلكه
ذن له يف انتبه فيه وا اآلن وكله أن يبيع بيعا فاسدا فباع بيعا صحيحا ال يصح ألنه مل 

البيع الصحيح والفاسد ال يصح، ما هو البيع الفاسد؟ مثاله يوم اجلمعة قال له بيع لكن 
ع قبل املؤذن ال يصح ألنه غري مأذون فيه، قال أو (  :بعدما يؤذن املؤذن فال يصح، 

يقصدون الوكالة العامة اليت يكثر فيها الغرر يف كل  مل يصح)  وكله يف كل قليل وكثري
ألنه يدخل فيه كل شيء من هبة  شيء، وكله يف كل شيء يقول ال يصح ملاذا ال يصح؟

طبعا هذا املذهب وقيل أنه يصح  ماله وطالق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر
ون وكلتك يف كل شيء اإلشكال هنا أنه وهو الظاهر فعال مسألة الغرر وارد ألنه ملا يقول

ل وظاهر الوكالة يشملها يعين  أحيا املوكل قد يعزب عن ذهنه أشياء مل ختطر له على 
قال وكلتك يف كل شيء تفعله فذهب وطلق النساء وقد يكون هذا غري املقصود أصال، 

نوعا )  اء ومل يعنيأو عينا مبا شهذه الصورة الثالثة  شاء شراء ما( وكله يف )  أو(  :قال
وإن وكله يف بيع ماله كله أو ما  :الصورة الرابعةألنه يكثر فيه الغرر )  مل يصح( ومثنا 

 شئت له بيع ماله كله شاء منه صح قال يف املبدع وظاهر كالمهم يف بع من مايل ما
لبة الوكيل يف اخلصومة يعين يف املطا ) يقبض والوكيل يف اخلصومة ال(  :الصورة اخلامسة

وكلتك يف أن تطالب فالن وتقيم عليه دعوة يف احملكمة تثبت حقه الذي أستحقه منه هذا 
ل فهل  ين أستحق من فالن مثال مائة ألف ر وكيل يف اخلصومة إذا ثبت وصدر صك 

ألن اإلذن مل يتناوله نطقا وال  له أن يقبض أم يثبت احلق قال يثبت احلق قال ال يقبض
أ آمنه يف اخلصومة لكن ال آمنه  لخصومة من ال يرضاه للقبضعرفا ألنه قد يرضى ل

لعكس( يف القبض  إذا  فالوكيل يف القبض له اخلصومةهذه السادسة )  والعكس 
ملال فلم يعطى فخاصم وأقام دعوة  وكلت شخص يف أن يقبض مايل فذهب وطالب 

ا فهو إذن فيها ألنه الوثبت احلق له ذلك  و (  عرفا يف اخلصومة أي يتوصل إليه إال 
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 ملكه من وكيله ألنه قائم مقامه)  اقبض حقي من زيد( هذه السابعة  قال املوكل إن) 
: يعين مقام زيد اقبض حقي من زيد ذهب إىل وكيل زيد فله ذلك الوكالة تشملها، الثامنة

لو قال اقبض حقي من  ألنه مل يؤمر بذلك وال يقتضيه العرف)  يقبض من ورثته ال( و 
خذ من ورثة زيد هذا  خذ من وكيل زيد وليس له أن  خذ من زيد وله أن  زيد له أن 
 :املقصود ذهب وجد زيد مات ووجد الورثة فال يطالب الورثة ألنه مل يوكل يف ذلك، قال

 أو عليه)  الذي قبله(  اقبض حقي هذه املسألة التاسعة املوكل للوكيل)  إال أن يقول( 
أو الذي عليه يعين اقبض حقي الذي عند زيد هنا عم له أن يقبض يعين الذي قبل زيد 

من زيد إن وجده حيا وله أن يقبض من وكيله إن كان له وكيل وله أن يقبض من ورثته إن 
فله القبض من وارثه ألن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا وإن  :وجده قد مات، قال

ألننا قلنا أن الوكالة تكون مؤقتة  دامل ميلكه غ هذه املسألة العاشرة قال اقبضه اليوم
اإليداع ( يف هذه احلادية عشرة  ) وال يضمن وكيل( : فليس له يف الغد أن يقبض قال

خذ هذا املال وأن : صورة ذلك وأنكر املودع)  مل يشهد( أودع و ) إذا  وكلتك يف أن 
يد لكن أنت وكيل تضعه أمانة عند زيد إذاً أنت وكيل يف اإليداع لست األمني فاألمني ز 

يف ذلك فذهبت انت وأودعت املال عند زيد ومل تشهد مث ملا ذهبنا إىل زيد أنكر قال مل 
يت وكيلك وال أعطاين شيء، وأنكر املودع وهو األمني فهل يضمن الوكيل أم ال؟ 

لعدم الفائدة يف اإلشهاد ألن املودع يقبل  :املصنف قال ال يضمن ملاذا ال يضمن؟ يقول
يعين يقول أصال هذا وكيلك لو أنه أشهد على أنه أودع عند زيد   الرد والتلفقوله يف

ي دعوى يدعيها تقبل يعين لو قال  هذا املال، زيد يستطيع أن يتحلل من هذا املال 
املال تلف فاألمني مقبول قوله فما فائدة أن نثبت عليه أنه استلم إذا كان هو يستطيع أن 
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وأما الوكيل يف قضاء الدين إذا   :ى الفساد أو كذا، قالينكر بدعوى التلف أو بدعو 
إذا  كان بغري حضور املوكل ومل يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم يف الضمان

ا إىل زيد وضعها عنده أمانة وخذ األلف الثانية  لواذهب  قلت لك خذ هذه األلف ر
ا إىل عمرو وسدد الدين الذي له فلم يشهد يف األوىل ومل يشهد يف الثانية  اذهب 

فسيضمن يف الثانية دون األوىل ملاذا؟ ألننا قلنا يف األوىل ال فائدة من االشهاد لكن يف 
الثانية فيه فائدة من االشهاد ألنه إذا أنكر عمرو وقال مل يسدد أحد فإذا أنكر فالشهادة 

  .تثبت احلق أنه استلمه
  فصل

نف وبني ما هو األمني قال يعين حكم ما معىن األمني؟ فسرها املص والوكيل أمني( 
ئب املالك يف اليد والتصرف )  تلف بيده بال تفريط يضمن ما ال :األمني ألنه 

يعين لو كان الوكيل جبعل مبقابل، اآلن  ولو جبعل فاهلالك يف يده كاهلالك يف يد املالك
ة الوكيل أمني فال يضمن التلف سواء ك ان الوكيل مبقابل انتبهوا معي ستأتينا مسائل متشا

أو بغري مقابل لكن سيختلف الوكيل الذي بغري مقابل عن الوكيل الذي مبقابل يف مسألة 
الرد يعين لو قال أ رددت إليك املال سلمتك املال فإن كان بغري جعل قبل قوله وإن  

فإن فرط أو تعدى أو طلب كان جبعل ال يقبل أما يف مسألة التلف يقبل قول االثنني، 
أي )  يف نفيه( أي الوكيل )  ويقبل قوله(  املال فامتنع من دفعه لغري عذر ضمنمنه 

ألن األصل براءة ذمته لكن إن ادعى )  اهلالك مع ميينه( يف )  و( نفي التفريط وحنوه 
ب جيش كلف إقامة البين مر ظاهر كحريق عام و أي على احلريق أو  عليه ةالتلف 

ا هو أمر ظاهر ال خيفى إذاً حتضر شهود يشهدون أنه ب اجليش إذاً نريد شهود طامل
حصل حريق فعال فإن حصل حريق وجاء الشهود وثبت ذلك قبلنا دعوته أنه تلف ضمن 

وإن وكله يف شراء شيء واشرتاه  :يعين يف التلف قال مث يقبل قوله فيه :احلريق، قال
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حدى عشرة واختلفا يف قدر مثنه هذه املسألة األوىل  وكيلقبل قول ال اشرتاه بعشرة أم 
يعين الوكيل يقول أ اشرتيت السلعة  وإن اختلفا يف رد العني :يف اخلالف، املسألة الثانية

ا، ها ردد وإن كان جبعل فقول  أو مثنها إىل املوكل فقول وكيل متطوع وأعطيتك إ
مىت جيوز  يعين جاز له قبض الثمن وحنن قلنا موكل وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز

يعين  فهو أمانة يف يده له قبض الثمن؟ إذا أذن له وعلى كالم املصنف إذا كانت مث قرينة
إذاً إذا كان الوكيل قبض الثمن يبقى يلزمه تسليمه قبل طلبه  ال الثمن يكون أمانة يف يده

لث هوال يضمنه بتأخري  عنده أمانة، بقي عنده فرتة طويلة فال إشكال، من فلو أين طالبته 
خر قال كيف؟  ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه :فتأخر يف رده مث تلف يضمن ألنه 

ومن ادعى وكالة (  :اختلفوا يف هل هي وكالة بيع أم وكالة إجارة فقول الوكيل مقدم، قال
لث بني أي عمرا )  مل يلزمه( بال بينة )  زيد يف قبض حقه من عمرو اآلن جاء طرف 

ى أنه وكيل لزيد وكله زيد يف قبض حقه من عمرو وليس عنده بينة الوكيل واملوكل وادع
جلواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق )  دفعه له إن صدقه(  شهود يقول مل يلزم عمرو

لنكول  ألنه ال) اليمني إن كذبه ( أي عمرو  يلزمه)  وال(  الرجوع عليه يقضى عليه 
ختصار أ  فال فائدة يف لزوم حتليفه عمرو جاءين شخص وقال أ وكيل لزيد يف أن إذاً 

ن أعطيه وإن كذبته ال يقول يل  أستلم منك املال الذي يستحقه فإن صدقته ال ألزم 
احلف قل وهللا أنت لست بوكيل ال أحلف وال أعطيه ملاذا؟ ألين إن أعطيتك املال قد 

فأنكر ( عمرو )  فعهفإن د(  :يت زيد ويقول أ مل أستلم شيء أو ما وكلت أصال، قال
 مادام دفع يضمن ) وضمنه عمرو(  فيها يلالحتمال صدق الوك)  زيد الوكالة حلف

ويرجع عمرو وعمرو ماذا يفعل؟ سيدفع مث يرجع  فريجع عليه زيد لبقاء حقه يف ذمته
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أي  قبضه أو تعديه ال إن صدقه مع بقاء ما الذي غره وأخذ منه املال على الوكيل
يعين ال إن كان عمرو صدق مدعي الوكالة وتلف بيد  ال تفريطوتلف بيده ب عمرو

مدعي الوكالة بال تفريط فهنا ال ملاذا؟ ألنه يعترب يف هذه احلالة اآلن عمرو مصدق ان هذا 
مدعي الوكالة فعال كان وكيل واستلم العني على سبيل الوكالة فهو أمني يده يد أمانة 

أمني ال جيوز التضمني فإن صدقه وتلف بيده  فتلفت عنده يعين يف اعتقاد عمرو أن هذا
خذ منه ألن عمرو يعتقد أن هذا مدعي الوكالة يده يد أمانة  بال تفريط ال جيوز له أن 
ا تلفت بيد مدعي الوكالة بتفريط أو بتعدي فله أن  وتلفت عنده بال تفريط لكن لو أ

ا بتفريطه أو بتعديه أو إذا وجدها موجودة له أن  خذها إذاً إذا صدقه عمرو ال يطالبه 
وإن  ( : يطالب فماذا يفعل؟ يتحملها عمرو ألنه ملاذا دفعها مل يكن ملزم بدفعها مث قال

ا صاحبها) وديعة أخذها( ملدعي الوكالة بغري بينه )  كان املدفوع حيث  يعين ر
ا عني حقه نية يقول إذا كانت هذه أمانة يعين وجدها أل وديعة  اآلن دخل على مسألة 

ا  وإن كانت هذه الذي أخذها مدعي الوكالة وديعة أخذها حيث وجدها صاحبها أل
لدفع  أي عمرو ألن الدافع)  فإن تلفت ضمن أيهما شاء( عني حقه  ضمنها 

فمعىن ذلك أن زيد ُيَضِمن من شاء منهما إذا كان فيه  والقابض قبض ما ال يستحقه
خص آخر وقال أ وكيل يف أخذ هذه األمانة أمانة وهو زيد وضعها عند عمرو فجاء ش

فليس له أن يعطيها غريه ويفرط يف األمانة فإذا كان فرط ودفعها لغريه بدون بينة وكانت 
لفة  خذها مادام عينها موجودة وإن كانت  قية بعينها معناه أن صاحبها وهو زيد 

ألنه فرط بتسليمها وإن  فمعناه أن صاحبها وهو زيد ُيَضِمن من شاء فإن َضمََّن عمرو
لدفع  ضمن مدعي الوكالة ألنه تعدى بتلفها يقول يضمن أيهما شاء ألن الدافع ضمنها 

فإن ضمن الدافع مل  :والقابض قبض ما ال يستحق لكن انتبهوا للمنعطف اآليت قال
ملاذا؟ ألن عمرو اآلن يعتقد أن هذا الوكيل صادق وأنه  هيرجع على القابض إن صدق
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ألمانة على سبيل الوكالة ويده يد أمانة فكيف يضمنه هو مفرط أنه سلمها ما كان استلم ا
 مل يرجع على الدافع وهو مدعي الوكالة وإن ضمن القابض :جيب عليه أن يسلمها قال

على عمرو يعين ال يرجع القابض وهو مدعي الوكالة على عمرو يعين إن ضمن عمرو هل 
مصدقه؟ ال لكن إن كان مكذبه فله أن يرجع عليه له أن يرجع على مدعي الوكالة وهو 

وإن كان الذي ضمنه زيد هو مدعي الوكالة فال يرجع على عمرو فهو سلمه األمانة وهذا 
 وكدعوى الوكالة دعوى احلوالة والوصية :زيد جاء وأخذها منه فليس له أن يرجع قال

ك أن تدفعها له إن يعين لو جاء شخص وادعى أنه حمال أن فالن أحالين عليك هل يلزم
وهل جيب عليك ميني إذا أنكرت؟ ال هذا املعىن  ... صدقته؟ ال ألنه ممكن ينكر صاحب 

كذلك الوصية لو جاء شخص قال أ فالن أوصى يل مببلغ كذا آخذه منك يكون هذا 
وإن ادعى أنه  :عنده أمانة مثال للميت فال يلزمه الدفع إن صدقه وال اليمني إن كذبه قال

وأ وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمني مع اإلنكار على نفي  زيد أي مات
  .يعين حيلف يقول وهللا ال أعلم أن زيدا مات حيلف على عدم العلم العلم

  ب الشركة
اجتماع ( وهي  هذا األول نوعان شركة أمالك)  وهي( رة متالشركة بوزن سرقة ونعمة و 

يعين لو اثنني اشرتكا يف  ر أو منفعة الثنني فأكثركثبوت امللك يف عقا)  يف استحقاق
عقار أو ور عقارا فالشركة اليت بينهم نسميها شركة أمالك وليست شركة تصرف ليست 

هذا الثاين شركة عقود )  أو(  :بشركة جتارية، إذا كانت شركة جتارية ماذا نسميها؟ قال
ة العقود وهي املقصودة أي شرك)  وهي( من بيع وحنوه )  تصرف( وهي اجتماع يف 

 عنان شركة( مخسة فأحدها )  أنواع(  يعين الكالم يف هذا الباب على شركة العقود هنا
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مسيت بذلك لتساوي الشريكني يف املال والتصرف كالفارسني إذا سو بني فرسيهما ) 
أي شخصان فأكثر )  أن يشرتك اثنان( وهي  ما هي شركة العنان؟ وتساو يف السري

يعين ممكن املسلم يشارك  يلي التصرف وال تكره مشاركة كتايب ال  أو أحدمهامسلمني
الكتايب لكن ال يكون الكتايب هو الذي بيده التصرف ألنه ممكن يقصدون بذلك خيشون 

لر أنه يبيع حمرم يبيع مخر أو كذا، إذاً يشرتكا مباذا؟ كل )  ليهما املعلوممبا(  أنه يتعامل 
ختصار شركة العنان ما هي أن  )  متفاو( كان مال كل )  ولو( منهما احلاضرين  إذاً 

كل واحد من الشريكني يدفع مال وطبعا ممكن كالمها يعمل وممكن أحدمها يعمل والثاين 
ال يعمل لكن دافع مال فلو كان أحدمها يعمل دون اآلخر يصري اجتمعا فيها عنان 

يكون املال متساوي؟ ال ميكن يكون  ومضاربة والبد يكون املال معلوم هل يشرتط أن
ع  ن مل يتساو املاالن قدرا أو جنسا أو صفة متفاوت واحد له الربع والثاين ثالث األر

ل والثاين يدفع مخسني ألف دينار هل ميكن ذلك؟  معناه ممكن واحد يدفع مائة ألف ر
املكسب؟  ممكن هذا، ممكن واحد يدفع ذهب والثاين يدفع فضة ممكن ذلك كيف نعرف

نعرف املكسب كالتايل بعدما تنتهي الشركة نطلع من املال من املكسب أو من الشركة 
ل ومخسني ألف دينار  ونعطي هذا حقه وهذا حقه والباقي يقسم حبسب  مائة ألف ر
النسب اليت بينهم، أو فضة وذهب فنعطي صاحب الذهب ما دفعه من ذهب وحنول 

سب النسب املتفق عليها هذا إذا كا اشرتكا غري جزء فضة ونعطيه والباقي يقسم حب
  .متساويني يف الصفات

ويكون له من الربح  أو يعمل فيه أحدمها هذه صورة ) ليعمال فيه ببدنيهما(  :قال
:  هذه الذي قلنا جيتمع فيها عنان ومضاربة، عند صور فيها إشكال هأكثر من ربح مال

ق فإن كان بدونه مل يصح ل من ربح ماله مل يصح اكتبوا عندها وله ربح يعين إن كان 
ماله، تصوروا مثال واحد يدفع مخسني ألف والثاين يدفع مخسني ألف وكالمها اشتغل ببدنه 
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لنصف فإن شرط ألحدمها أقل من رأس ماله يعين  وكلهم متساويني املفروض يكون الربح 
لكلية قال يعين املقصود  قدره إبضاعوب :رحبه أقل من رأس ماله ال يصح أو بدون ربح 

ا وكالة أي يكون وكيال متربعا ال شريك ختيلوا اآلن كيف الصورة مثال كالمها يدفع  أ
مخسني ألف ومخسني ألف واحد فيهم يعمل والثاين ال يعمل فكيف يقسم الربح لو قلنا 

معناه أن الشريك الذي سيعمل متربع بعمله ألنه ال % ومخسني % يقسم الربح مخسني 
خذ شيء مقابل جهده لكن لو   خذ مقابل هذا الذي هو بقدره يعين بقدر ربح ماله مل 

قل يعين مثال مخسني  هذا رأس املال واألول يعمل والثاين ال يعمل % ومخسني % كان 
للذي يعمل فصار الذي يعمل أخذ أقل من رأس % ٤٠للذي ال يعمل و% ٦٠والربح 

لعمل قالماله يقول ال يصح فالبد أقل شيء  وإن اشرتكا  :خذ قدر ماله وممكن يتربع 
يعين لو اشرتكا يف شيء يف  كل منهما لشائعا صح إن علما قدر ما بينهمايف خمتلط 

اآلن  ) فيهما فينفذ تصرف كل منهما( : بضاعة مشرتكة بينهما مشاعة بينهما قال
أي يف  الشركة كلهيتكلم عن شركة العنان كال الشريكني كل واحد يقدر يتصرف يف مال 

الوكالة يف نصيب ( حبكم )  حبكم امللك يف نصيبه و(  :كيف يفعل ذلك؟ قال املالني
لشركة العنان )  ويشرتط(   ويغين لفظ الشركة عن إذن صريح يف التصرف ) شريكه

ومها الذهب والفضة يعين  ) املضروبني أن يكون رأس املال من النقدين( واملضاربة 
ما ق النقود لكن لو كل واحد فيهم يم األموال وأمثان البياعات فال تصح بعروض أل

لعروض وقال يف اإلنصاف وهو الصواب وجيعل رأس "أتى ببضاعة ال يصح  وعنه تصح 
لعروض وعلى الرواية الثانية تصح "املال قيمتها وقت العقد ، على املذهب ال تصح 

لعروض معناه البد عند بداية الشركة نقيم عروض األول  لعروض لكن إذا صححناها 
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ا، قال فقة وتصح  :ونقيم عروض الثاين حىت نعرف القيم اليت دخلوا  وال فلوس ولو 
ا قدميا هي شيء يسري عملة معدنية  لنقدين الفلوس هي العمالت اليت كانوا يتعاملون 

الت الي وم ال هو ال هي ذهب وال هي فضة لكن تعارف الناس على استعماهلا مثل الر
ذهب وال فضة، على العموم إذا كانت النقود هلا رصيد معناه ممكن نقول هي تقوم مقام 

 ولو مغشوشني يسريا(  :الذهب والفضة لكن إذا كان ليس هلا رصيد فصارت فلوس قال
 كحبة فضة يف دينار  :يعين الذهب خملوط بشيء آخر أو الفضة خملوط بشيء آخر قال )

ا كلمة ذم ولكن يف اللغة معناها اخللط قالوالغش هنا ليس املقصو  ذكره يف املغين  :د 
ميكن التحرز منه فإن كان الغش كثريا مل يصح لعدم  ألنه ال أي الشرح الكبري والشرح
(  :إذا كان الذهب الذي جاء به خملوط بفضة مثال خلطا كثريا فال يصح، قال انضباطه

كالثلث )  ا من الربح مشاعا معلومامنهما جزء أن يشرتطا لكل( يشرتط أيضا )  و
 والربع ألن الربح مستحق هلما حبسب االشرتاط فلم يكن بد من اشرتاطه كاملضاربة

إذاً البد أن حيدد الربح لكن الربح حيدد جبزء مشاع وال حيدد برقم معني فال يقول له لك 
الربح  أنت ألف ويل ألف فال ندري كم نربح اآلن سيذكر صور ال يصح فيها اشرتاط

تصح ألنه  مل)  فإن مل يذكرا الربح(  فإن قاال والربح بيننا فهو بينهما نصفني :قال
فالبد من النص على الربح إذاً الصورة األوىل  املقصود من الشركة فال جيوز اإلخالل به

مل )  أو شرطا ألحدمها جزءا جمهوال(  :إذا مل يذكرا رحبا بطلت الشركة، الصورة الثانية
يعين يقول أنت هات مخسني ألف وأ مخسني  اجلهالة متنع تسليم الواجب تصح ألن

هذه  ) دراهم معلومة( شرطا )  أو( : ألف وأعطيك بعض الربح فبعضه جمهول قال
فال يقول أحد الشريكني أنت لك  يرحبها أو يربح غريها مل تصح الحتمال أن الالثالثة 

ل من الربح وأ يل الباقي فيمكن ال ل أو ال يربح شيء أصال أو ألف ر  يربح إال ألف ر
ل مثال فيأخذها أحدمها دون الثاين أما إذا مل يرحبا شيء فال مشكلة  يربح مخسمائة ر



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
www.bajabir.com              

  
  
  
  
 

٢٤٣  

أو إحدى السفرتني أو ربح جتارة يف شهر أو )  ربح أحد الثوبني( شرطا )  أو(  :قال
ختصار ينبغي أن يكون الربح ج )  مل تصح( عام بعينه  زء مشاع معلوم فال يقول يعين 

أحد الثوبني يعين مثال يقول حنن شركاء أنت مخسني ألف وأ مخسني ألف البضاعة رقم 
يل أ رحبها فال يصح ذلك ملاذا؟ ألننا شركاء يف األول  ٥،٦،٧هذه لك رحبها و ١،٢،٣

ة لك أو ويف الثاين فال يصح هذا أو يف إحدى السفرتني يعين البيعة األوىل يل وربح الثاني
الشهر األول لك رحبه والشهر الثاين يل رحبه أليس يف الشهر األول الربح نتج من مال 

ألنه قد يربح يف ذلك املعني دون غريه االثنني فكيف يكون الربح ألحدمها قال ال يصح 
لربح وهو خمالف ملوضوع الشركة لعكس فيختص أحدمها  نفس هذا الشرط  أو 

املشاع املعلوم كذلك ينبغي أن يكون يف عقود أخرى وهي الذي يشرتطه وهو اجلزء 
املساقاة يعين يعطيه  ) وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة(  :املساقاة واملزارعة واملضاربة، قال

األرض فيها شجر يسقيه مقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة أو مزارعة يعطيه األرض 
أن يكون االتفاق على جزء مشاع من يزرعها أو مضاربة يعطيه املال يتاجر فيه فيجب 

فيعترب فيها تعيني جزء مشاع معلوم  :الناتج معلوم مثل الربع أو النصف وغري ذلك قال
كيف تكون اخلسارة؟ انتبهوا الربح حبسب االتفاق لكن ال يكون أقل من   للعامل ملا تقدم

كانت لتلف حلساب سواء  )  على قدر املال( أي اخلسران ) والوضيعة ( رأس املال 
من % ٥٠اخلسارة على حسب رأس املال الذي دفع  أو نقصان يف الثمن أو غري ذلك

وال يشرتط (  :رأس املال يتحمل مخسني والذي دفع عشرين يتحمل عشرين وهكذا، قال
( يشرتط أيضا )  وال( يتوقف على اخللط  ال ألن القصد الربح وهو) خلط املالني 

ما من جنس واحد نري واآلخرفيجوز )  كو فإذا اقتسما  دراهم إن أخرج أحدمها د
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مث اقتسما الفضل وما يشرتيه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما  رجع كل مباله
ما  ويطالب  ولكل منهما أن يبيع ويشرتي ويقبضوإن تلف أحد املالني فهو من ضما

كل منهما له أن يبيع   يعين هذا من مقتضيات الشركة، مها اشرتكا اآلن شركة عنانلدين 
لدين،   أي يقبل حوالة، وخياصم فيه وحييل وحيتالوأن يشرتي وأن يقبض وأن يطالب 

لعيب ويفعل كل ما ما ويرد  لكن هناك أشياء ال جتوز للشريك  هو من مصلحة جتار
يعين  أو يزوجه أو يعتقه أو حيايب ألن هذا خسارة، ال أن يكاتب رقيقا: ما هي؟ قال

يستلف لنفسه أو يستلف مبلغ  أو يقرتض على الشركة خص مثال لقريب له،يبيع بر 
ذن شريكه تتحمله الشركة هذا كله ال جيوز ا مفسدة، قال إال  وعلى كل منهما أن : أل

من نشر ثوب  :يعين يف العمل مثال يف دكان مثل ماذا؟ قال بتوليه جرت العادة يتوىل ما
هذه األمور مردها  فإن استأجر له فاألجرة عليه ازه وقبض النقد وحنوهوطيه أو إحر 

العرف يعين إذا كانوا يف دكان فكلهم يقوم بنشر البضاعة بتعليق البضاعة طيها رفعها غلق 
الدكان، إذا كان كالمها يعمل أما لو جاء واحد فيهم وقال ال أريد أن أعمل وجاء بصيب 

ذا العمل فيتحمل هو أجرته إال إذا كانت الشر  كة على هذا يعين إذا اتفقا أو كان يقوم 
س يعين املسألة  هذا هو العرف أنه مثال أسسوا شركة كبرية مثال ففي الغالب سيعينون 
جري إال على  يت  تعتمد على العرف فما كان العرف أن يقوم به الشريك بنفسه فال 

  .حسابه هو وما كان العرف يقبل أن يستأجر فيستأجر فيه
  فصل يف املضاربة

{ من الضرب يف األرض وهو السفر للتجارة قال هللا تعاىل )  املضاربة الثاين( النوع 
يعين هلا  وتسمى قراضا ومعاملة}  وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل هللا

وهي دفع  :ثالثة أمساء املضاربة والقراض واملعاملة كل هذا من أمسائها، ما هي؟ تعريفها
أي جبزء معلوم مشاع منه كما )  رحبه به ببعض( ي ملن يتجر أ)  ملتجر( مال معلوم 
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سهم العامل فالربح كله لرب املال  رفلو قال خذ هذا املال مضاربة ومل يذك تقدم
وإن شرط جزءا  إذا مل حيدد له ربح معناه له األجرة، والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله

ولك % ٤٠يعين قال أ يل  من الربح لعبد أحدمها أو لعبديهما صح وكان لسيده
يعين هذا اجلزء  وإن شرطاهلسيد العبد، % للعبد فتصري العشرين % ٢٠و% ٤٠أنت 

للعامل وألجنيب معا ولو ولد أحدمها أو امرأته وشرطا عليه عمال مع العامل من الربح 
: الصورة الثانية مل تصح املضاربة يعين وإن مل يشرتطا عليه عمال وكا عاملني وإال صح

 ٢٠قلنا يف صورة العبد لو اشرتط العبد قبل ذلك لكن لو اشرتط لواحد أجنيب قال لك 
هلذا األجنيب أو كان هذا األجنيب ولده ولد أحدمها إذا اشرتطا على هذا  ٢٠و ٢٠ويل 

فإن ( األجنيب عمال صح وإن مل يشرتطا عليه عمال ال يصح قال وإال مل تصح املضاربة 
ألنه أضافه إليهما إضافة )  والربح بيننا فنصفان( اجتر به  رب املال للعامل)  قال

عه أو ثلثه )  ويل( اجتر به ) وإن قال (  واحدة وال مرجح فاقتضى التسوية ( ثالثة أر
عه أو ثلثه صح) (  لك( قال اجتر به و )  أو ألنه مىت علم نصيب )  ثالثة أر

هلما فإذا قدر نصيب أحدمها ألن الربح مستحق )  والباقي لآلخر( أحدمها أخذه 
يعين لو قال مثال لك النصف إذاً النصف الثاين يل، لو  منه فالباقي لآلخر مبفهوم اللفظ

ع يل، فتحديد حصة أحدمها تغين  قال لك الثلث إذاً الثلثان يل، لك الربع إذاً الثالثة أر
 قال خذ املال يعين املشروط( اجلزء )  وإن اختلفا ملن(  :عن حتديد حصة الثاين قال

قليال  )  لعامل( هو )  ـف :ومل حيددوا من هو صاحب العشرين، قال% واجتر به بعشرين 
لشرط لعمل وهو يقل ويكثر وإمنا تقدر حصته  يعين  كان أو كثريا ألنه يستحقه 

لشرط هو العامل خبالف رب املال فإنه يستحقه مباله  الذي حيتاج أن نقدر حصته 
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يل %  مدعي كون املشروط للعامل يعين لو العامل قال األربعني يعين عيهوحيلف مد
خذه يعين لو صاحب  فاآلن عرفنا املشروط كم لكن اختلفنا ملن فمن حلف أنه للعامل 

اليت قلناها ومل حندد صاحبها هي للعامل نقبل منه إذا حلف أو % املال قال العشرين 
وإن اختلفا يف قدر  :ة تشبهها قالالعامل هو الذي حلف قبلنا ذلك لكن اآلن مسأل

هو الربع  فهمتم الفرق بني األوىل والثانية، األوىل اتفقنا أن اجلزء املشروط املشروط، اجلزء
لكن اختلفنا ملن الربع، الصورة الثانية ال، اختلفنا يف قدره فالعامل يقول الربع والثاين يقول 

لو حصل خالف  فقول مالك بيمينهالربح  وإن اختلفا يف قدر اجلزء بعد :اخلمس، قال
( وكذا  :بني املالك والعامل فنقدم كالم العامل وكذا لو كان عقد مساقاة ومزارعة، قال

املساقاة  ملا تقدم فقول املالك قدره وأإذا اختلفا يف اجلزء املشروط )  ومزارعة مساقاة
الربع أو اختلفا ربع  قلناها واملزارعة ستأيت أنه يزرع له األرض أو يسقي له الشجر مقابل

يقصد فيما تقدم  ومضاربة كشركة عنان فيما تقدموثلث فيصري كالم املالك هو املقدم، 
وإن يعين ما جيوز للعامل أن يفعله من بيع وشراء وقبض ومطالبة وكذا مثل الشريك، 

مثل سنة أو  فالربح لرب املال وللعامل أجرة مثله وتصح مؤقتة أي املضاربة فسدت
 اآلخر إن أضر األول ومل يرض مبال( العامل )  وال يضارب( على شرط،  لقةومع شهر

خذ من شخص آخر  ) يعين العامل عقد عقد مضاربة مع شخص وأخذ منه املال فال 
س أو  ألول ال  ألول ومل يرض لكن إن مل يضر  مال ويضارب لرجل آخر إن أضر 

س، قال ا تنعقد على احلظ والنم :رضي فال  اء فلم جيز له أن يفعل ما مينعه وإن مل أل
افرض أنه خالف وضارب مبال آلخر بدون إذن  أو إذن جازيكن فيها ضرر على األول 

ألول، قال ردت ( اآلخر مع ضرر األول بغري إذنه  ن ضارب)  فإن فعل(  :وأضر 
ملنفعة اليت)  يف الشركة( من ربح الثانية )  حصته  األوىل ألنه استحق ذلك 

لعقد األول وال نفقة لعامل إال بشرط الربح )  وال يقسم(  :مسألة جديدة استحقت 
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انتبهوا هلذا ال يقسم الربح مادام العقد مستمر ألنه مادام العقد مستمر  ) مع بقاء العقد( 
خذ الربح ألنه ال يتحدد الربح إال  والشركة قائمة وهناك بيع وشراء وكذا فليس ألحد أن 

( الربح )  وال يقسم(  :شركة فيعلم عندها أنه فيه ربح أو خسارة ولذلك قالنقضاء ال
تفاقهما ( املضاربة  أي)  مع بقاء العقد خيرج عنهما والربح وقاية  احلق ال ألن) إال 

يعين مجعنا املال  قبل التصرف)  بعضه( تلف )  املال أو وإن تلف رأس( لرأس املال 
لف اكالت  يعين يف هذا اجلزء الذي تلف فسخت فيه املضاربةانومل تبدأ الشركة يف العمل 

يعين بعدما بدأت  ) بعد التصرف( وإن تلف كذلك تنفسخ فيه املضاربة،   قبل القبض
يعين الربح سيغطي ما حصل من خسارة أو  جرب من الربح الشركة تعمل تلف بعض املال

لعقد من التصرفات املؤدية ألنه دار يف التجارة وشرع فيما قصد  تلف بعد بدأ العمل
أو ( يعين الصورة األوىل إذا تلف بعض املال قبل التصرف أو قبل القبض،  إىل الربح

أي وجب جرب )  من الربح( ذلك )  جرب( يف إحدى سلعتني أو سفرتني )  خسر
ا مضاربة  اخلسران من الربح ومل يستحق العامل شيئا إال بعد كمال رأس املال أل

مع حماسبته  يعين حتويله إىل نقد ) أو تنضيضه(  أي نقدا ضا)  قسمته قبل( واحدة 
للتنضيض مع  اخلسران بعد ذلك مما قبله تنزيالفإذا احتسبا وعلما ما هلما مل جيرب 

معناه يف أثناء دوران التجارة الربح جيرب اخلسارة، مىت ال جيرب؟ إذا  احملاسبة منزلة املقامسة
ركة وقسمنا الربح فال جيرب لو حصل تلف يف مال أحدمها كل انتهت الشركة ألغينا الش

واحد يتحمل خسارته أو حولناه إىل نقد وحتاسبنا وعرفنا أنت لك كذا وأ يل كذا عند 
وإن انفسخ  :ذلك لو حصل تلف فكل واحد يتحمل التلف الذي حيصل يف ماله، قال

فطلب رب املال  الناس مل حيصلوه من أو دينيعين مازال بضاعة  العقد واملال عرض
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 :هو استلم نقد والبد حيوله إىل نقد، قال لزم العامل يعين حتويل العرض إىل نقد تنضيضه
 كوكيل مثال مبوت أحدمها فإن مات عامل أو مودع أو وصي وحنوه أي املضاربة وتبطل

ء خبالف ما لو علم عينه إذاً لو مات أحد هؤال بيدهم فهو دين يف الرتكة وجهل بقاء ما
األربعة واملال الذي حتت يده وهو مال الغري الذي حتت يده معلوم عينه فيصري هذه العني 

هي لصاحبها وأما إذا جهل عني ال نعرف أين فلوس الشركة وأين فلوسه اخلاصة فعند 
ألن اإلخفاء وعدم التعيني كالغصب ذلك يصبح مال الشركة دين يف ذمته يف الرتكة 

دعيه من هالك وخسران وما يذكر أنه اشرتاه لنفسه أو ويقبل قول العامل فيما ي
هذا اخلالف إذا حصل إذا ادعى العامل أنه حصلت خسارة أو هلك بعض للمضاربة 

ألنه أمني املال أو كذا يصدق ألنه أمني وما يذكر أنه اشرتاه لنفسه أو للشركة يصدق 
د املال لو قال لو حصل خالف يف مسألة ر  والقول قول رب املال يف عدم رده إليه

املضارب أ رجعت لك رأس مالك وكذبه صاحب املال فال نصدق العامل والسبب ما 
  .هو؟ العامل يف هذا احلال استلم املال ملصلحة نفسه

  فصل يف أنواع الشركات
ما يعامالن فيها بوجههما أي جاههما )  الثالث شركة الوجوه(  مسيت بذلك أل

من غري أن يكون )  أن يشرت يف ذمتيهما( رتكا على واجلاه والوجه واحد وهي أن يش
انتهى التعريف إذاً  على ما شرطاه)  بينهما( هو )  ـف( فما رحباه )  جباهيهما( هلما مال 

الشركة األوىل كانت شركة عنان كل واحد فيهم يدفع مال والشركة الثانية مضاربة واحد 
ثة شركة الوجوه ما فيه أحد عنده مال منهما يدفع املال والثاين يعمل ببدنه، الشركة الثال

خذان املال بوجهيهما يعين سيأخذانه ديون من السوق الناس تعطيهم  لكنه سيعمالن و
سواء عني أحدمها لصاحبه ما يشرتيه أو جنسه أو وقته أو ال  بوجاهتهم فهذه شركة

 كفيل عنهوكل واحد منهما وكيل صاحبه و ( فلو قال ما اشرتيت من شيء فبيننا صح 
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ترى شركة الوجوه تشبه شركة العنان لكن  ألن مبنامها على الوكالة والكفالة)  لثمن
يت له، اآلن  الفرق أن العنان املال من الشركة والوجوه املال من السوق من القروض اليت 

وامللك بينهما ( : الفلوس ليست من عندهم أتت من السوق فكيف نعترب امللك؟ قال
 والوضيعة على قدر ملكيهما( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص املؤمنون عند شروطهم )  أ هشرطا على ما

ا يف معناها)  ب كالعنان ومها يف )  ج شرطاه والربح على ما(  كشركة العنان أل
خذوا البضاعة من السوق فالبد   تصرف كشريكي عنان إذاً ملا اشرتكا شركة وجوه وبدأوا 

 الثلث وأنت لك الثلثان فسنبين على هذا اخلسارة فمن له كل واحد حيدد أ مثال يل
  .الثلثان معناه سيأخذ ربح أكثر وسيتحمل خسارة أكثر ومن له الثلث أقل وهكذا

ما( وهي )  الرابع شركة األبدان( : قال  بدا  أي)  أن يشرتكا فيما يكتسبان 
فما تقبله أحدمها من (  يشرتكان يف كسبهما من صنائعهما فما رزق هللا فهو بينهما

يلزم االثنني مادام هم شركاء شركة أبدان مثل العمال واحلمال  ) عمل يلزمهما فعله
ويطالبان به ألن شركة األبدان ال تنعقد إال على ذلك وتصح مع واخلياطني وهكذا، 

ألنه  مع خياط ولكل واحد منهما طلب األجرةوهو الغسال  اختالف الصنائع كقصار
م شركاء، وللمستأجر دفعها إىل أحدمهاشريك الثاين  ومن تلفت بيده  فنعاملهم على أ

وهو مجع احلشيش  يف االحتشاش( شركة األبدان )  وتصح(  بغري تفريط مل يضمن
كالثمار املأخوذة من اجلبال واملعادن )  وسائر املباحاتمجع احلطب واالحتطاب 

سناده  عن عبد هللا قال اشرتكت أ والتلصص على دار احلرب ملا روى أبو داود 
سريين قال أمحد  وسعد وعمار يوم بدر فلم أجىء أ وعمار بشيء وجاء سعد 

قالوا كانت الغنائم ملن أخذها مث نسخ هذا فهذه  وسلم أشرك بينهم النيب صلى هللا عليه
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( الذي عمله أحدمها )  وإن مرض أحدمها فالكسب(  :هي الشركة اليت حصلت، قال
بني االثنني إىل أن يطالب يعين واحد فيهم مرض اثنني عمال يعملون يف دكان  ) بينهما

واحد كالمها يغسل أو كالمها جنار أو كذا فمرض أحدمها الثاين يشتغل والربح بينهم إال 
احتج اإلمام حبديث سعد وكذا إذا طالب الصحيح املريض أن يقيم مقامه شخص آخر، 

ما دخال على )  به الصحيح أن يقيم مقامه لزمهوإن طال( لو ترك العمل لغري عذر  أل
أن يعمال فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد مبا يقتضيه 

وإن اشرتكا على أن إذا رفض فله الفسخ لكن إذا مل يطالب فيشرتكا،  ولآلخر الفسخ
يشرتي قوت الدابتني كل واحد عنده دابة ف حيمال على دابتيهما واألجرة بينهما صح

ما فلكل أجرة  :يشتغلوا وحيملوا واألجرة بينهما يصح ذلك، قال عيا وأن أجرامها 
مثل  شرطاه دابته ويصح دفع دابة وحنوها ملن يعمل عليها وما رزقه هللا بينهما على ما

لنصف مثال أو  كسي مثال أو ليموزين فيشتغل عليها والربح  الذي يعطي سيارته 
  .لنصفالدخل 

ختصار هي شركة جتمع بني أنواع الشركة  ) املفاوضة اخلامس شركة(  شركة املفاوضة 
اخلمسة يعين فيها عنان كل واحد يدفع مال وفيها مضاربة وفيها وجوه وفيها أبدان إذاً 

يفوض كل منهما إىل صاحبه كل تصرف  أن( وهي  هي اجلمع بني أنواع الشركة اخلمسة
بيعا وشراء ومضاربة وتوكيال وابتياعا يف الذمة ومسافرة )  اع الشركةمايل وبدين من أنو 

ا وضمان ما  يثبت هلما وعليهما يرى من األعمال أو يشرتكا يف كل ما ملال وار
ا صحيحة، قال  :هل تصح شركة املفاوضة؟ تصح أحيا وال تصح، األصل فيها أ

مىت ال  سبق يف العنان ملا)  الشرطاه والوضيعة بقدر امل والربح على ما( فتصح 
درين(  :تصح؟ قال كوجدان لقطة أو ركاز أو )  فإن أدخال فيها كسبا أو غرامة 

)  غصب أو حنوه فسدت( يلزم أحدمها من ضمان  ما ) أو ( مرياث أو أرش جناية
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يعين إذا اشرتكا شركة مفاوضة مجعوا عنان مع مضاربة مع أبدان مع كذا يصح هذا لكن 
خال فيها الكسب النادر أو الغرامة النادرة مثل أن يقولون بيننا هذه الشركة عنان إذا أد

ومضاربة وكذا وكذلك إذا وجدت لقطة فأ أدخل معك وإذا وجدت ركاز فأ أدخل 
معك إذا حصل لك مرياث فأ شريكك وإذا حصل يل مرياث أنت شريكي وإذا جنيت 

ا الكسب النادر والغرامة النادرة ال جيوز فأنت تغرم معي هذا اإلدخال غري صحيح هذ
ا و  لكثرة الغرر فيها :إدخاهلا يف الشركة فإن أدخلناها يف الشركة بطلت الشركة قال أل

  .تضمنت كفالة وغريها مما ال يقتضيه العقد
  ب املساقاة

خذ جزء  خذ حصة يعين  املساقاة هي دفع الشجر املغروس ملن يسقيه وخيدم الشجر و
ثمار وعند املناصبة واملغارسة ندفع الشجر غري املغروس لغرسه وخدمته مث له جزء من ال

من الثمرة حمدد مشاع وعند املزارعة وهي تدفع له األرض واحلبوب ويزرعها وله حصة أو 
جزء مشاع معلوم من الناتج وطبعا الزرع غري الشجر فالشجر له جذع وساق والزرع ليس 

حلجاز وهي  ب املساقاة:قالله جذور مثل اخلضروات  من السقي ألنه أهم أمرها 
دفع شجر له مثر مأكول ولو غري مغروس إىل آخر ليقوم بسقيه وما حيتاج إليه جبزء 

)  تصح(  اجلزء املعلوم هو نصف أو ربع أو ثلث هكذا جزء مشاع، ةمعلوم له من مثر 
بن عمر عامل النيب صلى من خنل وغريه حلديث ا) على شجر له مثر يؤكل ( املساقاة 

خيرج منها من مثر أو زرع متفق عليه وقال أبو  هللا عليه وسلم أهل خيرب بشطر ما
عامل النيب  وهو دمحم بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب يقال له الباقر جعفر

لشطر مث أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي مث أهلوهم وأزواجهم  يعين ملسو هيلع هللا ىلص أهل خيرب 
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مقابل الزرع والشجر  الثلث أو الربع يعين يعطى أهل خيرب إىل اليوم يعطون وأوالدهم
أو له مثر غري  وهو شجر ليس له مثر، روال تصح على ما ال مثر له كاحلو  الذي خيدمونه

  .وحنو ذلك مأكول كالصنوبر والقرظ
مل تكمل تنمى )  مثرة موجودة( شجر ذي )  على( تصح املساقاة أيضا )  و( : قال

ا إذا جازت يف املعدوم مع كثرة الغرر ففي  بت أل لعمل كاملزارعة على زرع 
يعين كما أنه جيوز على شجر ليس فيه مثر كذلك على شجر فيه  املوجود وقلة الغرر أوىل

ب أوىل، قال يف أرض رب الشجر )  على شجر يغرسه( تصح أيضا )  و( : مثر من 
هذه تسمى املغارسة واملناصبة وهو شجر يغرسه ويسقيه  ) يثمر ويعمل عليه حىت( 

 احتج اإلمام :ويصلحه إىل أن يثمر يف مقابل جزء معلوم مشاع من الثمرة الناجتة، قال
حبديث خيرب وألن العوض والعمل معلومان فصحت كاملساقاة على شجر  أمحد

اً أصبح إذا كان مزارعة اآلن هذا تعليل على جواز املساقاة على شجر يغرسه إذ مغروس
أو مساقاة على شجر موجود أو مثر موجود أو شجر غري مغروس فيغرس مقابل ماذا؟ 

اآلن هناك شروط ال  مشاع معلوم وهو متعلق بقوله تصح)  من الثمرة جبزء(  :قال
 معلومة فلو شرطا يف املساقاة الكل ألحدمها أو آصعا :تصح سيذكرها املصنف قال

ك مائة صاع ال يصح، تقول لك نصف النتاج، لك ربع الثمرة، لك ثلث يعين تزرع بر ول
يعين يقول له  أو مثرة شجرة معينة مل تصح لك أكثر لك أقل ال يكون آصع معلومة،

اسقي هذا الشجر كله أو هذا النخل كله لكن ليس لك إال نتاج خنلة معينة أو خنلتني أو 
خذ الثلث أو الربع يعين نسبة مشاعة من هذه الثالث خنالت بعينها ال يصح ذلك، هو 

وشجر ملن يغرسه كما تقدم  وتصح املناصبة واملغارسة وهي دفع أرض :اجلميع، قال
عقد ( أي عقد املساقاة واملغارسة واملزارعة )  وهو(  جبزء معلوم مشاع من الشجر

اسا على قي: ما الدليل على ذلك؟ قالمن الطرفني يعين ليس الزم إمنا هو جائز  ) جائز
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ا عقد على جزء من النماء يف املال فال يفتقر إىل ذكر مدة ولكل منهما  املضاربة أل
( : اآلن سيذكر ما الذي يرتتب على الفسخ إذا حصل الفسخ؟ قال فسخها مىت شاء
هذا  ) قبل ظهور الثمرة فللعامل األجرة هذه الصورة األوىل للفسخ فإن فسخ املالك

ملالك قبل ظهور الثمرة جعله يعمل لكن قبل أن تظهر الثمرة إذا كان الفسخ من قبل ا
من إمتام عمله الذي يستحق به  أي أجرة مثله ألنه منعه فسخ عقد املساقاة فله األجرة

أي )  وإن فسخها هو(  :إذا كان الفسخ من العامل العكس هذه الصورة الثانية العوض
سقاط حقه) له فال شيء ( فسخ العامل املساقاة قبل ظهور الثمرة   ألنه رضي 

وإن انفسخت بعد ظهور  :انتهينا، لو حصل الفسخ بعد ظهور الثمرة فما احلكم؟ قال
إذاً إذا فسخ بعد ظهور الثمرة فله احلق يف اجلزء الذي  الثمرة فهي بينهما على ما شرطا

عين ي ويلزم العامل متام العمل كاملضارب :اشرتطاه لكن يلزم العامل متام العمل، قال
العامل يف املضاربة يبيع العروض إذا فسخت املضاربة يلزمه أن يبيع العروض يعين يبيع 

 ويلزم العامل كل ما(  :العروض ويرد رأس املال كما كان نقدا، ما الذي يلزم العامل؟ قال
ر بكسر الزاي وهو قطع األغصان الرديئة )  فيه صالح الثمرة من حرث وسقي وز

اآلن عن عقد املساقاة واملزارعة أو املغارسة الصحيحة فما هو الذي هو يتكلم  من الكرم
يقوم به العامل، ما الذي يلزم العامل أن يقوم به وما الذي يلزم مالك األرض أن يقوم به؟ 

ر وهو  حلرث والسقي والز اآلن الذي يلزم العامل هو كل ما فيه صالح الثمرة ومثل 
( إصالح )  وتلقيح وتشميس وإصالح موضعه و ( قطع األغصان الرديئة من العنب،

كآلة حرث وبقرة وتفريق زبل وقطع حشيش مضر   كاللقاط ) طرق املاء وحصاد وحنوه
بس وحفظ مثر على شجر إىل أن يقسم هذا حبسب العرف يعين املصنف ذكر  وشجر 
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ما هو عرف يف زمانه واآلن إذا أضاف العرف شيء آخر أو حذف شيء آخر فالعربة 
 أي ما)  يصلحه املال ما وعلى رب(  :ف الناس، ما الذي يلزم صاحب املال؟ قالبعر 

ار( حيفظ األصل  كآلته )  والدوالب وحنوه( وحفر البئر )  كسد حائط وإجراء األ
وهو  واجلذاذ: وهو السماد، قال وزبل يلقح به وحتصيل ماء اليت تديره ودوابه وشراء ما

فالذي له النصف معناه جيذ النصف والذي له غري  اعليهما بقدر حصتيهمقطع الثمرة 
فيكون على العامل هذا معناه وهناك رواية  إال أن يشرتطه على العاملذلك فغري ذلك 

ا مثل احلصاد، قال ا على العامل أصال من غري شرط أ والعامل فيها   :نية أ
عى تلف وأنه مل يفرط قلنا إذا اد وغري ذلك من قوله ويرد من قولهكاملضارب فيما يقبل 

  .يقبل قول العامل يعين يقاس على املضارب مثل املضارب
  فصل يف املزارعة

وهي  :ما هي املزارعة؟ عرفها املصنف بقوله حلديث خيرب السابق)  وتصح املزارعة( 
لعمل ملن يقوم عليه حرض وحب ملن يزرعه ويقوم عليه أو دفع أ ( ب مزروع ينمى 
ا مما(  كالثلث أو الربع وحنوه)  النسبة معلوم( مشاع )  جبزء )  خيرج من األرض لر

إذاً إما أن يعطى األرض ويعطى احلبوب  ) والباقي لآلخر أو للعامل( األرض  أي لر
ويقوم هو بزراعة هذه احلبوب أو يعطى أرض مزروعة فيها حبوب   ويطالب بتنميتها 

النصف أو الثلث أو الثمن  وسقيها كل ذلك مقابل جزء مشاع معلوم مثل الربع أو
أي أن يشرتط اجلزء املسمى لرب األرض فالباقي للعامل وهكذا قال والباقي لآلخر 

ما يستحقان ذلك فإذا عني  أي النتاج وإن شرط للعامل فالباقي لرب األرض أل
يف )  يشرتط وال(  لزم أن يكون الباقي لآلخر من هذا الناتج نصيب أحدمها منه

طبعا هذا خالف املذهب،  ) كون البذر والغراس من رب األرض( ارسة املزارعة واملغ
فيجوز أن خيرجه العامل يف املذهب بل يشرتط أن يكون البذر والغراس من رب األرض 
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قول عمر وابن مسعود وغريمها ونص عليه يف رواية مهنا وصححه يف املغين والشرح 
يف املذهب موجود لكن املعتمد أنه  اخلالف واختاره أبو دمحم اجلوزي والشيخ تقي الدين

جيب أن يكون من رب األرض، وقال يف اإلنصاف هو أقوى دليال وهو االختيار الذي 
اختاره املصنف، وحنن قلنا قبل ذلك نلفت النظر أن هؤالء الفقهاء مثل احلجاوي له 

م مقلدين وليس هلم نظر وهلذا هلم اجتهادات  وهذا اختيارات ال يتهم الفقهاء كلهم أ
 ألن األصل املعول عليه يف املزارعة قصة خيرب)  وعليه عمل الناس( : مثاله، قال

األصل الذي يستدل به على جواز املزارعة قصة خيرب، قصة خيرب ما فيه دليل على أن 
ومل يذكر النيب صلى  املسلمني هم الذين كانوا يعطون البذر وهلذا كان هذا أقوى دليال،

هذا هو املذهب يعين   لبذر على املسلمني وظاهر املذهب اشرتاطههللا عليه وسلم أن ا
نص عليه يف رواية مجاعة واختاره عامة األصحاب وقدمه  كون البذر على رب األرض

وإن شرط رب األرض أن  يف التنقيح وتبعه املصنف يف اإلقناع وقطع به يف املنتهى
كذا كيلة بذور يزرعها فيشرتط   يعين أعطاه مثال خذ مثل بذره ويقتسما الباقي مل يصح

عليه يقول أول شيء ترجع يل مثل البذور مث الباقي نقتسمه يقول ال يصح ذلك ملاذا؟ 
وإن كان يف األرض شجر فزارعه مقدار البذر فال يصح ذلك،  ألنه قد ال خيرج نتاج إال

لنصف  على الشجر صح اقاهعلى األرض وس يعين قال تزرع األرض والنتاج مثال 
لنصف يصح ذلك، الصورة وت سقي الشجر تصلح الثمرة إىل أن خترج الثمرة والناتج مثال 

الفرق بينها أنه يف األوىل زارعه  وكذا لو أجره األرض وساقاه على شجرها فيصح :الثانية
على األرض والثانية استأجر منه األرض ليزرعها وساقاه على الشجر املوجود يقول يصح 

ما مل يتخذه حيلة على بيع الثمرة قبل بدو  :يصح بشرطذلك لكن املصنف قال 
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إذاً لو أجره األرض وساقاه على الشجر صح ذلك إال إذا كان حيلة على بيع  حهاصال
الثمرة قبل بدو صالحها، كيف يكون حيلة؟ كالتايل ختيل أن األرض فيها مثال مائة خنلة 

طب الناتج، وأجره األرض فساقاه على أن يسقي هذا النخل وله نصف التمر، نصف الر 
خذ نصف الزرع مثال فتكون حيلة هكذا  بقية األرض استأجرها منه مقابل أن يزرعها و
إذا أجره األرض مثال قلنا مائة خنلة لنفرض مائة خنلة فاملتوقع أن كل خنلة نتاجها يساوي 

ل فمعناه لو أنه قصد شراء الثمر قبل بدو الصالح فكم سيدفع مثنه؟ مائ ة ألف ألف ر
ل فيستأجر  ل لو تصور أن الثمر متوقع أن هذا النخل ينتج مثر قيمته مائة ألف ر ر

ا أجرة أرض وحقيقتها  ل وهي ظاهرها أ ل فالتزم اآلن مبائة ألف ر األرض مبائة ألف ر
ل وهي مقدار الثمر الناتج مث  ا قيمة الرطب الذي سينتج فاستأجر األرض مبائة ألف ر أ

ملائة % ١جبزء يسري ال يذكر للمالك زارعه  مثال فصار اشرتى الثمرة قبل بدو صالحها 
ل وسيعطيه  وتصح مساقاة ومزارعة  :من الناتج وهكذا تكون حيلة، قال% ١ألف ر

عاملة وما يف معىن ذلك ولفظ إجارة ألنه مؤد للمعىن وتصح إجارة ولفظ امل بلفظهما
يعين معدل الغلة يف  تزرع نظر إىل معدل املغل فإن مل أرض جبزء مشاع مما خيرج منها

إذاً إذا أجرت األرض جبزء مشاع منها مث مل يزرعها من   فيجب القسط املسمى العادة
استأجرها فإنه يدفع ما يقابل معدل الغلة، كم مفرتض أن تكون غلتها فقدر مثال أن 

ل،كم املتفق عليه لصاحب األر  خذ % ٥٠ض غلتها تساوي مثال مخسني ألف ر إذاً 
ل٢٥   .ألف ر

  ب اإلجارة
مشتقة من األجر وهو العوض ومنه مسي الثواب أجرا وهي عقد على منفعة مباحة 

 معلومة من عني معينة أو موصوفة يف الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم
ني معينة أو اإلجارة هي بيع املنافع وليس بيع الذوات فإما أن تكون املنفعة املباعة من ع
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خذها  خذها أرض أو دار أو عمارة أو سيارة  تكون على عمل معني، من عني معينة 
مدة معينة أو إجارة على عمل معني بعوض معني مثل أن تستأجر سائق أو عامل أو 

وتنعقد بلفظ اإلجارة والكراء وما يف معنامها وبلفظ بيع إن مل يضف  :موظف، قال
قول بعتك داري ألنه صار شراء بل يقول بعتك نفع داري شهرا يعين شرط أنه ال ي للعني

ا واضحة ظاهرة يقول ال يضيفها  ا إجارة أل لكن لو قال بعتك داري شهرا فالظاهر أ
اإلجارة )  تصح( و  :للعني فال يقول بعتك داري، بعتك سياريت ولو قال شهرا، مث قال

ا)  ةمعرفة املنفع( أحدها )  بثالثة شروط(  ا كاملبيع  أل املعقود عليها فاشرتط العلم 
لعرف  ا ال تكرى إال لذلك فال يعمل فيها )  كسكىن دار( وحتصل املعرفة إما  أل

حدادة وال قصارة وال يسكنها دابة وال جيعلها خمز لطعام ويدخل ماء بئر تبعا وله 
لعرف وهي سكىن إسكان ضيف وزائر  الدار فإذا أجر إذاً هذا مثال للمنفعة اليت تعرف 

أيضا هذا يعرف  ) خدمة آدمي(  ـك)  و(  الدار للسكىن فمعروف السكىن هي هذه،
لعرف ار  فيخدم ما لعرف يعرف ما يؤديه اخلادم معروف  جرت به العادة من ليل و

يصح استئجار آدمي لعمل )  و(  حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر وإن استأجر
أو ليدل على طريق وحنوه أي غسله  وخياطة ثوب أو قصارته )تعليم علم (  ـمعلوم ك

ملا يف البخاري عن عائشة يف حديث اهلجرة واستأجر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر رجال 
هو عبد هللا بن أرقط وقيل ابن أريقط كان كافرا من بين الديل هاد خريتا واخلريت 

هلداية  لعرف كيف نعرف املنفعة؟ إاملاهر  لوصف ،"أ"ما  كحمل زبرة   "ب"وإما 
ا كذا إىل موضع معني وبناء حائط يذكر طوله وعرضه ومسكه وآلته من أي  حديد وز
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لعرف وإما أن توصف إذا مل ! شيء يبىن؟ جري املنفعة إما أن تكون معرفة املنفعة  إذاً 
  .تكن معروفة يف العرف

به معرفة الثمن حلديث أمحد عن أىب سعيد  مبا حتصل)  معرفة األجرة( الشرط الثاين 
ى عن استئجار األجري حىت يبني له أجره انتبهوا للمسألة القادمة وفيها  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

ا: أن األجرة تكون غري واضحة فيها جهالة، قال ال يقبل  فإن أجره الدار بعمار
ا يعين يقول له أؤجر لك الدار ل كن كل ما خيرب شيء أنت تصلحه فال واملقصود بعمار

ا خارجا عن  نعرف ما الذي صلح فال يصح، أو عوض معلوم وشرط عليه عمار
إذاً ال يصح أن يؤجر له ويقول أؤجر لك الدار بعشرة آالف وكل ما  األجرة مل تصح

خرب شيء تصلحه أنت يعين إذا سقط جدار أو سقط سقف أنت تصلحه فال يصح 
ولو  :صال إذا سقط جدار هو ال يلزم املستأجر بل يلزم املالك، قالأن يكون هذا أجرة أ

على أن ينفق املستأجر ما حتتاج إليه حمتسبا به من يعين مثال بعشرة آالف  أجرها مبعني
إذاً لو كانت األجرة عشرة آالف نقول كل ما خرب شيء صلحه واخصم  األجرة صح

ست حمددة ملاذا؟ قال عشرة آالف وكل من األجرة فصارت األجرة حمددة لكن األول لي
ما خرب شيء من البيت فأنت تصلحه فصارت األجرة عشرة آالف وشيء آخر جمهول 

بطعامهما  يف األجري والظئر( اإلجارة )  وتصح(  :فهذا يفضي إىل اجلهالة، قال
ما  وطبعا هذا فيه نوع من اجلهالة لكنها مغتفرة األجري بطعامه وكسوته والضئر)  وكسو

أىب بكر وعمر وأىب موسى يف األجري وأما الظئر  روي عنوهي املرضع بطعامه وكسوته 
ملعروف { فلقوله تعاىل  ن  ويشرتط لصحة العقد  }وعلى املولود له رزقهن وكسو

ملشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة الرضاع ومعرفة  العلم مبدة الرضاع ومعرفة الطفل 
ي مدة الرضاع ومعرفة الطفل وموضع الرضاع املكان هذه أربعة أشياء تشرتط وه العوض

أو أعطى ( بال عقد )  وإن دخل محاما أو سفينة( : الذي سرتضع ومعرفة العوض، قال
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جرة العادة( ليعماله )  ثوبه قصارا أو خياطا هذه صور ألشياء  ) بال عقد صح 
ان مثال محام تعارف الناس عليها، أشياء يسرية والعرف جرى عليها أنه يدخل اإلنس

ص مثال أو يعطي الثوب للقصار  جرة أو يطلع سفينة توصله مثل الذي يركب  يغتسل 
ألن العرف اجلاري  وهو الغسال أو خياط إذاً ما كانت له يف العادة أجرة يصح ذلك

وكذا لو دفع متاعه ملن يبيعه أو  :ومثل ذلك املسألة اليت تليهابذلك يقوم مقام القول 
خذ األجرةاستعمل محاال قد ال حيصل   وحنوه فله أجرة مثله ولو مل يكن له عادة 

إتفاق مسبق ولكن يعطيه أجرة املثل، لو استخدم شخصا قال امحل هذا إىل مكان كذا 
الشرط الثالث . وليست العادة أن هذا يشتغل محال فهل له أجرة املثل؟ نعم له أجرة املثل

حة يف(  دار جيعلها مسجدا وشجر  ر عليه املقصود كإجارةاملقدو )  العني( نفع )  اإل
على نفع حمرم كالز والزمر ( اإلجارة ) فال تصح (  لنشر ثياب أو قعوده بظله

ألن املنفعة احملرمة مطلوب إزالتها واإلجارة )  والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع اخلمر
و استأجر الدار مثاليعين ل تنافيها وسواء شرط ذلك يف العقد أو ال إذا ظن الفعل

وشرط عليه أن جيعلها لبيع اخلمر مثال فال يصح أو مل يشرتط سواء اشرتط ذلك    
يف العقد أو ما اشرتط لكن ظن أنه يفعل ذلك، إذا غلب على الظن أنه إذا استأجر الدار 

تصح إجارة طري ليوقظه للصالة ألنه  وال :استعملها فيما حيرم فال جيوز وال يصح، قال
 والألن هذه منفعة غري مقصودة  مشع وطعام ليتجمل به ويرده قدور عليه والغري م

فهذا غري  والشرح وال حنو تفاحة لشم ثوب يوضع على نعش ميت ذكره يف املغين
حة )  عليه( املعلوم )  خشبه وتصح إجارة حائط لوضع أطراف(  مقصود منها إل

اإلذن، مىت يتعني على اجلار اإلذن؟ لكن هذا الكالم نقول ما مل يتعني على اجلار  ذلك
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إذا كان ال ضرر على اجلار واحتاج إليه لكن لو كان ال حيتاج إليه يعين هو عنده جدار 
لكن يريد جدار جاره، يستطيع أن يضع سقفه على جداره لكن يريد أيضا يضع على 

النكاح بعد عقد )  تؤجر املرأة نفسها وال(  :جدار جاره فيستأجر لعدم التعيني، قال
  .لتفويت حق الزوج)  إذن زوجها بغري( عليها 

  فصل يف شروط اإلجارة
إن )  معرفتها برؤية أو صفة( مخسة شروط أحدها )  ويشرتط يف العني املؤجرة( 

لوصف يف غري ( وهلذا قال  كالمنا اآلن يف العني املؤجرة وليس يف املنفعة، انضبطت 
وهو  يصح فيه السلم فلو استأجر محاما ال مما ألن الدار ال توصف ) الدار وحنوها

ألن الغرض ال يوصف ألنه بناء  فالبد من رؤيتهمكان االغتسال ليؤجر على الناس 
لصغر والكرب ومعرفة مائه ومشاهدة اإليوان  وهي القاعة اليت جيلسون فيها خيتلف 

ورته ومطرح الرماد ومصرف املاء وكره أمحد كراء احلمام ألنه يدخله من تنكشف ع
الذين كرهوا دخول احلمام قدميا من الصحابة أو ممن بعدهم إمنا لكشف العورة وليس  هفي

( املستويف )  على نفعها أن يعقد( الشرط الثاين )  و(  .لكون احلمام حمرم أو مكروه
جارة )دون أجزائها  ألن اإلجارة هي بيع  ألنه لو عقد على أجزائها أصبح شراء وليس 
)  تصح إجارة الطعام لألكل وال الشمع ليشعله فال( دخل األجزاء فيها املنافع فال ت

إذا  ذهب وأجر الباقي فهو فاسد ولو أكرى مشعة ليشعل منها ويرد بقيتها ومثن ما
أكرى الشمعة ليشعلها ويرد الباقي فما ذهب يدفع قيمته وأجرة للباقي قال هذا فاسد 

عه الذي يعترب نفسه أنه اشرتاه غري معلوم ألنه بيع جمهول وإجارة جمهول ألن اجلزء ال ذي 
فيجوز )  يف الظئر إال( أو صوفه أو شعره أو وبره ) وال حيوان ليأخذ لبنه (  :يقول

إذاً  أي ماؤها املستنقع فيها) ونقع البئر (  يعين إال يف املرضع هذه اليت استثنيت وتقدم
يدخل تبعا لكنه مل يستأجر املاء أو ميكن اإلنسان يؤجر البئر لكن املاء الذي يف البئر 
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فإذا استأجر  ) وماء األرض يدخالن تبعا(  :يدخل تبعا لألرض أو للدار املؤجرة، قال
أرضا وفيها ماء فاستئجاره ليس للماء ألن املاء يستهلك إذا استعمله فين نقول عقد 

يف األرض إمنا العقد  اإلجارة مل يقع على املاء الذي يف داخل البئر ومل يقع على املاء الذي 
 كان على األرض أو على الدار اليت فيها بئر الذي فيه ماء فهو تبع، يقول مثله مثل ماذا؟

سخ أنت ملا تستأجر واحد ينسخ لك تعطيه إجارة على كتابته وهو ملا كتب  كحرب 
 استعمل حربا وهذا احلرب فين فما استؤجر نقول هذا احلرب الذي فين أثناء استعماله هذا

ملا تستأجر خياط تعطيه الثياب خييطها فاآلن هو قدم لك يف وخيوط خياط  يدخل تبع،
احلقيقة جمهود، نفع بل قدم لك خيوط، هذه اخليوط مل تنعقد اإلجارة عليها وإمنا هي 

كل هذه األشياء يف احلقيقة مل   وكحل كحال ومرهم طبيب وحنوه :تدخل تبعا، قال
بعةيستفد من نفعها وترد فهذه استه القدرة على ( الشرط الثالث )  و (. لكت لكنها 

)  اآلبق و( العبد ) فال تصح إجارة  ( يعين مثلما يشرتط يف البيع كالبيع) التسليم 
هل جيوز أن  أخذه يقدر على والطري يف اهلواء وال املغصوب ممن ال)  الشارد( اجلمل 

 :ملغصوب على الغاصب، قالنؤجر املغصوب على الغاصب؟ نعم مثل ما جيوز أن نبيع ا
قي العني، إذا كنا أ مثال وأخي  وال إجارة املشاع مفردا لغري الشريك مفردا يعين عن 

لنصف فحصيت مشاعة وهي نصف األرض غري حمددة فلو أردت أن  شركاء يف أرض 
أؤجر نصفي فال ميكن ألنه مشاع داخل مع حصة الشريك فال أستطيع أن أؤجر النصف 

لكن لو أردت أن  وال إجارة املشاع مفردا :د إال لشريكي ألخي وهلذا قالحقي منفر 
ين، قال وال يؤجر مسلم  :أؤجر األرض كلها بعد إذن الشريك ميكن نؤجرها لواحد 

يعين لغري اخلدمة ممكن خياط أو كذا لكن ال يكون خادم  لذمي ليخدمه وتصح لغريها
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يمة زمنة الشرط الرابع اشتمال العني عل)  و( . عنده ى املنفعة فال تصح إجارة 
األرض اليت ال تصلح للزراعة ال يؤجرها للزراعة فيؤجرها  حلمل وال أرض ال تنبت للزرع

ألن اإلجارة عقد على املنفعة وال ميكن تسليم هذه املنفعة  هكذا من غري زراعة ممكن
مؤجر أو مأذو لل( مملوكة )  أن تكون املنفعة( الشرط اخلامس )  و(  من هذه العني

كما لو تصرف   فلو تصرف فيما ال ميلكه بغري إذن مالكه مل يصح كبيعه) له فيها 
عه بغري إذن مالكه، قال املؤجرة بعد قبضها إذا أجرها )  وجتوز إجارة العني(  :و

يف االنتفاع أو دونه ألن املنفعة ملا كانت مملوكة له جاز )  ملن يقوم مقامه( املستأجر 
ئبهله أن يس كثر منه ضررا (  توفيها بنفسه و ميلك أن يستوفيه فبنائبه  ألنه ال )ال 

أنه جيوز إجارة العني املؤجرة أ أجرتك شقة فهل جيوز لك أن : خالصة هذا الكالم أوىل
تؤجر هذه الشقة لشخص آخر يقول لشخص آخر مثلك نعم لكن ال يكون أكثر منك 

أربعة أشخاص فال تذهب وتؤجرها لعائلة مكونة  ضررا يعين أنت مثال عائلة مكونة من
من مثال عشرة أشخاص لكن هذا الكالم كله ما مل يشرتط عليك أال تؤجر أما إذا اشرتط 
عليك أال تؤجر فليس لك أن تؤجر إما أن تلتزم بشرطه وإال ترتك الشقة وتؤجر من غريه، 

ذن مالك واألجرة له وليس :قال  للمالك اآلن أ أعرتك يعين للمستعري أن يؤجر إال 
ذين ملن  ا  ذين ممكن، إذا أجر السيارة فهل لك أن تؤجر السيارة؟ ال بل يؤجرها 

  .األجرة؟ ملالكها يل أ
ألن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له )  وتصح إجارة الوقف(  :قال املصنف

ا كاملستأجر قف مثال على الفقراء وال إجارة الوقف جائزة هذا املعىن يعين مبىن و  إجار
ا مث هذه األجرة تصرف للجهة املستفيدة وهي  على أسرة معينة أو كذا جيوز إجار
املوقوف عليها لكن املسألة اليت ستأيت هي اليت فيها إشكال وهي إذا مات املؤجر الذي 

هذه املسألة هل  إىل من بعده( الوقف )  فإن مات املؤجر فانتقل(  :أجر الوقف، قال
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 ) تنفسخ مل :نفسخ اإلجارة أم ال؟ املصنف سيذكر حكما لكنه خالف املذهب، قالت
ا ال تنفسخ إذا   طبعا هذا عدم الفسخ مطلقا هو خالف املذهب واملذهب التفصيل أ
ظرا بشرط الواقف أو كان احلاكم فهي ال تنفسخ، إذا كان املؤجر ليس هو  كان املؤجر 

ا تنفسخ  هذا املعىن وطبعا لكم أن تتصوروا أن الذي يؤجر الناظر بشرط الواقف فإ
الوقف سيكون أحد احتماالت إما أن يكون هذا املؤجر هو من أهل الوقف يعين 
ظر بشرط الواقف فهذا إن أجر مث مات ال ينفسخ عقد اإلجارة يستمر  مستحق وهو 

ظر بشرط الواقف يعين الواق١هذا  ف اشرتط ، أو يكون هذا املؤجر ليس مستحقا لكنه 
أن الناظر على أوقاف فالن من الناس هو ليس من املستفيدين كذلك ال تنفسخ، الصورة 
الثالثة أن يكون املؤجر هو القاضي احلاكم الناظر العام فإذًا ال تنفسخ، الصورة الرابعة اليت 
ظر  تنفسخ فيها إذا كان هذا الناظر الذي أجر هو من أهل االستحقاق فقط ليس 

ب الوقف لذلك هذه املسألة سابقة بشرط الواق ف، وطبعا هناك تفصيل سيأيت يف 
ظرا فيصبح كل  ب الوقف أنه إذا كان الواقف مل يعني  ا سيأيت إن شاء هللا يف  ألوا
الستحقاق؟ لكونه  ظر يف حصته بشرط الواقف أم  ظر يف حصته لكن هذا  مستحق 

ظر بشرط الواقف، مل يعين ه الواقف فإذا كان مل يعينه الواقف وإنه أجر مستحق ليس ألنه 
ظر على حصته لكونه مستحق هلا فإذا أجر  ستحقاقه فقط لكونه هو املستحق هو 
ومات انفسخت اإلجارة لكن ما الذي ينبين على فسخ اإلجارة او عدم فسخ اإلجارة؟ 

عين كان الناظر بشرط إذا قلنا يف الصور اليت ال تنفسخ فيها اإلجارة ي: الذي ينبين كالتايل
الواقف الحظوا مثال أجر الوقف ملدة مخس سنوات وبعد ثالث سنوات مات هذا الذي  
كان بشرط الواقف بعد ثالث سنوات مات فإذا مات مل ينفسخ عقد اإلجارة، املبلغ 
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الذي يدفعه املستأجر سيدفعه لألحياء املوجودين لكن هب الذي أجر هذا مات وقد 
ة عن مخس سنوات معناه أنه املستفيدين اآلن يرجعون على تركته أجرة استلم األجرة كامل

سنني ألنه أخذ أجرة سنتني ال يستحقها إذًا إذا كات يف هذه احلالة وقد أخذ أجرة 
خذون أجرة السنتني الذي  السنوات القادمة معناه املستحقني يرجعون على تركته هو و

تفيدين يرجعون على املؤجر نفسه لكن العقد استلمهم وإذا كان مل يستلمها فمعناه املس
صل االستحقاق  ماض، يف الصورة األخرية العقد فيها ينفسخ وهي أنه إذا كان املؤجر 
ظر بشرط الواقف ففي هذه احلالة نقول العقد ينفسخ معىن هذا إذا كان  لكن ليس هو 

ع انفسخ العقد واألحياء العقد ينفسخ معناه املستأجر إذا كان مل يدفع معناه انتهى املوضو 
إذا أرادوا أن يؤجروا على هذا املستأجر وإذا أرادوا أن يؤجروا على غريه لكن هب أن 
املستأجر قد دفع أجرة السنوات اخلمس فريجع املستأجر على ورثة املؤجر الذي قبض 

ألنه  :أجرة مخس سنوات مث مات بعد ثالث سنوات لكن السنتان الباقيتان يسرتدها، قال
أي  وللثاين( وهو غري الوقف  مبوته كمالك الطلق جر ملكه يف زمن واليته فال تبطلأ

 أي األول من حني موت األول فإن كان)  األجرة حصته من املستفيد الباقني األحياء
يعين عدم استحقاق األول هلا  قبضها رجع يف تركته حبصته ألنه تبني عدم استحقاقه هلا

ا تسقط قاله يف املبدعفإن تعذر أخذها فظاهر كالم هذا إذا كان األول قبضها  هم أ
وإن مل تقبض فمن نرجع على األول يف الرتكة ويطلب من الورثة أن يردوا ما أخذه، 

 :اآلن املصنف سيشري إىل املذهب ألن ما ذكره املاتن ليس هو املذهب، قال مستأجر
ا تنفسخ إن كان املؤجر املوقوف عليه  ال بشرط  صل االستحقاقوقدم يف التنقيح أ

قلنا اإلقطاع أنه  حكم مقطع أجر إقطاعه مث أقطع لغريه أي تنفسخ وكذا :الواقف، قال
احلاكم مثال يرى أرض أو مكان يستفيد منه فإذا أجر هذا املكان مث احلاكم أعطى هذا 
ملال الذي أخذه، قال  املكان لغريه وهو قد أجر هذا املكان فاألجرة تنفسخ ويطالب 
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وكان  أي من الواقف،" ٢" أو من شرط لهاحلاكم، " ١" وإن أجر الناظر العام: املصنف
ويرجع مستحق على ورثة قابض : "اكتبوا عندها وال بعزله أجنبيا مل تنفسخ اإلجارة مبوته

خذ أجرة لسنوات قادمة هو مل " حبصته ا ال تنفسخ ال يعين أن  نقول ال تنفسخ لكن كو
وإن أجر الويل اليتيم أو قها يف احلياة لكنه إذا مات ال يستحقها، يعش فيها فهو يستح
مث بلغ الصيب ورشد وعتق العبد أو مات  املقصود مدة معلومة ماله أو السيد العبد

مدة يعلم بلوغه أو  أي الويل أو السيد إال أن يؤجره الويل أو عزل مل تنفسخ اإلجارة
فيؤجره ملدة سنة ممكن، لو بلغ يف أثناء  ١٤ فال يصح هو يعرف أن الولد عمره عتقه فيها

ال تنفسخ لكن ال يؤجره ملدة ثالث سنوات ويعلم أنه بعد سنة سيبلغ، مثال عنده  ١٤
فأنت حر لكن ال يؤجره بعد ذلك فال  ١٤٣٤عبد وقال للعبد إن شاء اله إذا كان عام 

أي من حني  افتنفسخ من حينه يؤجره ملدة سنة وهو يعلم أنه سيبلغ بعد ستة أشهر،
طويلة  ولو( معلومة )  مدة( ألرض اك)  وإن أجر الدار وحنوها( : البلوغ والعتق مث قال

واحد يريد أن يؤجر داره عشرين سنة هل يغلب  ) صح يغلب على الظن بقاء العني فيها
على الظن أن الدار تبقى عشرين سنة إن كانت جديدة نعم لكن إذا كانت الدار قدمية 

ولو ظن عدم العاقد  :ط وال يتوقع هلا أن تعيش هذه املدة فال تؤجر، قالوآيلة للسقو 
ملؤجر، قال فيها لعني املؤجرة وليس  يعين يف طول  وال فرق بني الوقف وامللك :فالعربة 
 ألن املعترب كون املستأجر ميكنه استيفاء املنفعة منها غالبا وليس لوكيل مطلق املدة

إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتني وحنومها قاله الشيخ  رةيعين مل حيدد له مدة اإلجا
انتبهوا اآلن لو أجر مدة طويلة هل فيها إشكال؟ حنن نقول شرط واحد إنه  تقي الدين

يكون العني متوقع أن تعيش هذه املدة، لو كان وقفا ممكن تؤجر مدة طويلة لكن لو كان 
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ال يستحق من املال إال املدة اليت  املؤجر هو الناظر بشرط الوقف يؤجر مدة طويلة لكن
خذون ما تبقى لكن املدة الطويلة فيها مشكلة  يعيشها ولو مات الورثة الباقون هم الذين 
مىت؟ لو كان املؤجر وكيال مطلقا يعين قلت  فالن أنت وكيلي أجر داري فاملفروضانته 

تيين ويقول أ  عقدت مع شخص يؤجرها سنة أو سنتني لكن حبسب العرف لكن ال 
على إجارة دارك عشرين سنة مستقبل فأ مل أحدد له العشرين فهذا هو الوكيل املطلق 

وال يشرتط أن  :لكن لو قلت له أجر داري عشرين سنة فله أن يؤجر مدة طويلة، قال
اآلن ميكن أؤجر لك الدار اليوم ونعقد العقد اليوم على أن تبدأ املدة بعد  تلي املدة العقد

اليوم أو بعد سنتني من اليوم فاألجرة تبدأ بعد سنة هذا املقصود هذا هو خالصة  سنة من
فلو آجره سنة مخس يف سنة أربع صح ولو كانت  وال يشرتط أن تلي املدة العقد :قوله

أ أؤجر لك هذه الدار اآلن مؤجرة والساكن سيخرج بعد سنة وأنت تدخل  العني مؤجرة
أو مرهونة حال عقد إن قدر على  :فال مشكلة، قالبعد سنة ونكتب العقد من اآلن 

لعمل كدابة لركوب إىل موضع ( أي العني )  وإن استأجرها(  تسليمها عند وجوبه
لصالبة والرخاوة  أرض معلومة)  معني أو بقر حلرث س ( ملشاهدة الختالفها  أو د

س الزرع يدوس الزرع بعد يبس احلب  ) زرع تدوسه الدواب يعين استأجر الدواب لد
ا منفعة مباحة مقصودة  :حىت يفصل احلب عن القشر، قال  أو( معني أو موصوف أل

)  وضبطه مبا ال خيتلف( العمل )  من يدله على طريق اشرتط معرفة ذلك( استأجر ) 
)  وال تصح(  :مسألة جديدة ألن العمل هو املعقود عليه فاشرتط فيه العلم كاملبيع

أي مسلما كاحلج )  تص أن يكون فاعله من أهل القربةعلى عمل خي( اإلجارة 
ا قربة إىل هللا تعاىل فلم جيز  واألذان وتعليم القرآن ألن من شرط هذه األفعال كو

وجيوز أخذ رزق على ذلك من  أخذ األجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه
يه ليس مثل األجرة فيقال واجلعل يتساهل ف وجعالة يعين عطاء من بيت املال، بيت املال
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خذ من الناس لكن  وأخذ بال شرط مثال علم ولدي القرآن له كذا، هذا الثالث له أن 
أكل أجرة على حجامة ويطعمه الرقيق  معناه ال يكره للعبد ويكره للحربدون شرط، 

ما الرقيق ألنه ال يكره للعبد والبهائم، اآلن يتكلم عن ما الذي يلزم املؤجر و   والبهائم
ختصار الذي جيب على املؤجر واملستأجر ما جيب عليه يف العادة : الذي يلزم املستأجر؟ 

يعين العرف هو الذي حيكم، الذي سيحكم احلقيقة أمران إما أن يكون نص متفق عليه 
فإذا نص يف العقد فهو مقدم على العرف وإن مل ينص فنحتكم إىل العرف، يعين مثال 

التاكسي البنزين على من؟ عليه هو، إذا استأجرت الدار اآلن لو استأجرت سيارة 
ء على من؟ التفاق يف العقد !! فهمتم ما أقول ! الكهر هل ميكن أن خنالف هذا العرف 

من النفع كزمام ( املستأجر )  يتمكن به على املؤجر كل ما( جيب )  و(  :ميكن، قال
بكسر ما يشد به  ) وحزامهب وهو مقعد الراك ورحله( وهو الذي يقوده به )  اجلمل

واحملامل والرفع واحلط  وشد األمحال( أي على الرحل ) والشد عليه ( احلاء املهملة 
لينزل املستأجر لصالة فرض وقضاء حاجة  هذا على صاحب البعري ) ولزوم البعري

لبعري ويؤجره لواحد  إنسان وطهارة ويدع البعري واقفا حىت يقضي ذلك يعين ال يذهب 
)  ومفاتيح الدار(  : ففي هذه الفرتة هو حمبوس على املستأجر، وإذا كانت دار، قالين

 و( على املؤجر ألن عليه التمكني من االنتفاع وبه حيصل وهي أمانة يف يد املستأجر 
ا( على املؤجر أيضا )  فأما تفريغ (  فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته)  عمار

وما يف الدار من زبل أو قمامة ومصاريف وهو املرحاض  ) لكنيفوا مثل البيارةالبالوعة 
فكان عليه  من ذلك ألنه حصل بفعله)  فيلزم املستأجر إذا تسلمها فارغة( محام 
م يتعاقبوا على مجل واحد أو دابة واحدة هل يصح  تنظيفه انتقل اآلن إىل كراء العقبة أ
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ن يركب يف :هذا أم ال؟ قال بعض الطريق وميشي يف بعض مع  ويصح كراء العقبة 
لفراسخ أو الزمان إما يقال كل واحد ميشي كيلو أو مخسة كيلو مث يركب  العلم به إما 

يت دوره،  لزمان كل واحد ميشي ساعة أو ساعتني مث الثاين  وميشي الثاين مخسة كيلو أو 
منهما أقرع  وإن استأجر اثنان مجال يتعاقبان عليه صح وإن اختلفا يف البادىء :قال

    بينهما يف األصح قاله يف املبدع
  فصل

ا نوع من البيع فليس ألحدمها ) عقد الزم ( أي اإلجارة )  وهي(  من الطرفني أل
املستأجر الشيء  رأي منع املؤج)  فإن أجره شيئا ومنعه(  فسخها لغري عيب أو حنوه

قبل أن أخرجه منها  يعين ن سلمه العني مث حوله)  املدة أو بعضها كل( املؤجر 
من األجرة ألنه مل يسلم له ما تناوله عقد اإلجارة فلم )  فال شيء له( تقضى املدة 
إذاً إذا أجره ومل ميكنه من العني كل املدة فإنه ليس له شيء، لو العكس  يستحق شيئا

( أي املستأجر فتحول )  وإن بدأ اآلخر( : املستأجر هو الذي يستفيد من العني قال
ا عقد الزم فرتتب )  فعليه( أي انقضاء مدة اإلجارة )  انقضائهاقبل  مجيع األجرة أل

استأجر الشقة مثال ملدة سنة   ملك املؤجر األجر واملستأجر املنافع مقتضاها وهو
العقد سنة سكن شهر مث خرج فيدفع سنة أم شهر؟ يدفع سنة كاملة، عقد معه عقد على 

فستة أشهر فكونه يسكن أو ال يسكن ليس له أثر يف  سنة إذاً سنة، عقد معه ستة أشهر
عقد اإلجارة لكن طبعا حيق له أن يطلب اإلقالة إنه يقول له أريد أن أخرج فإن وافق نعم 

)  و ( :وإال فال، اآلن ما هي األشياء اليت تفسخ اإلجارة؟ األوىل تلف العني، قال
لكلية كدابة وعبد ما)  بتلف العني املؤجرة( تنفسخ اإلجارة   ألن املنفعة زالت 

 وإن كان التلف بعد مضي مدة هلا أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط
 ألنلتعذر استيفاء املعقود عليه  "٢")مبوت املرتضع ( خ اإلجارة أيضا وتنفس)  و( 
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الراكب ( تنفسخ اإلجارة أيضا مبوت )  و(  مقامه الختالفهم يف الرضاع غريه ال يقوم
طبعا هذا خالف املذهب أي من يقوم مقامه يف استيفاء املنفعة  "٣")  خيلف بدالإن مل

ا ال تنفسخ يف موت الراكب، قال ن مل يكن له وارث أو كان  :هذه املسألة، املذهب أ
ا تنفسخ يف الباقي ألنه  غائبا كمن ميوت بطريق مكة ويرتك مجله فظاهر كالم أمحد أ

تأجر منفعة العني أشبه ما لو غصبت هذا كالمه يف املقنع قد جاء أمر غالب منع املس
ا ال (  :هذا هو املذهب، قال تبطل مبوت راكب والذي يف اإلقناع واملنتهى وغريمها أ

لتعذر استيفاء ) أو برئه (  "٤"اكرتى لقلعه)  نقالع ضرس( تنفسخ أيضا )  و
ال جيرب على ذلك والظاهر أنه  جيرباملعقود عليه فإن مل يربأ وامتنع املستأجر من قلعه مل 

ال تلزمه األجرة أيضا هكذا قال يف املغين أنه ال تلزمه األجرة إذا كان العمل موصوف يف 
أي تنفسخ اإلجارة بنحو )  وحنوه(  :الذمة إذا تعذر لكن تلزم األجرة حلبس العني، قال

أو " ١" قدينمبوت املتعا( تنفسخ )  ال( و   ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فربئ
لو مات املؤجر أو املستأجر فالعقد ال ينفسخ  مع سالمة املعقود عليه للزومها ) أحدمها

يعين  ) وحنوه( للحج )  ضياع نفقة املستأجر( تنفسخ بعذر ألحدمها مثل )  وال( 
 املستأجر استأجر مثال دابة لكي حيج بعدها ضاعت عليه الناقة فهذا ال يفسخ العقد،

مثال شخص استأجر دكان لكي يبيع فيه  من اكرتى دكا لبيعه فيه كاحرتاق متاع
بضاعة، البضاعة سرقت أو احرتقت فصار ليس لديه بضاعة ليبيعها فهل عقد اإلجارة 

دمت أو( ينفسخ؟ ال ينفسخ هذا معناه،  أرضا لزرع ( اكرتى )  وإن اكرتى دارا فا
ألن املقصود ( من املدة  )فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت اإلجارة يف الباقي 

دمت  ) تلف لو لعقد قد فات أشبه ما يقولون هذه تشبه التلف اكرتى الدار فا
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دمت الدار هذا املعىن،  انفسخ، استأجر األرض فأصبحت غري صاحلة للزراعة مثلما ا
مع علمه حباهلا وإن ظن وجوده  "ب"صح وكذا إن أطلق "أ"وإن أجره أرضا بال ماء

ار صح كالعلم "ج"ألمطار دة األ ا بال ماء  وز إذا أجر األرض بال ماء وهو يعلم أ
صح ألنه ممكن يستأجر األرض لغرض آخر غري الزراعة وكذا إن أطلق وهو يعلم حاهلا 

ذه الطرق صح ذلك، اآلن صورة جديدة  تيها املاء  صح العقد أو ظن أن األرض 
وإن غصبت املؤجرة خري املستأجر  :؟ قالاستأجر عينا فغصبت هذه العني تنفسخ أم ال

جرة املثل بني الفسخ وعليه أجرة ما إما أن   مضى وبني اإلمضاء ومطالبة الغاصب 
جرة املثل،  ومن استؤجر يفسخ ويدفع أجرة املثل وإما أن ميضي ويطالب الغاصب 

كنت إال إذا   لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما مل تشرتط مباشرته
تريد هذا الشخص بعينه إذاً إذا استؤجر لعمل شيء فمرض هذا الشخص فتأيت بغريه وهو 

 أو خيتلف فيه القصد كالنسخ الذي يتحمل األجري الثاين اجلديد ما مل يشرتط مباشرته،
يعين استأجرت شخص لينسخ لك مث مرض فال ميكن تقيم غريه ميكن غريه ال يكون 

فيخري  ذا خلطه وتريد هذا جلودة عمله فأما إذا كان ذلكسخ مثله مثال فأنت تريد ه
ا( املستأجر )  وإن وجد(  املستأجر بني الصرب والفسخ )  العني معيبة أو حدث 

اآلن هذه مسألة جديدة وجد العني معيبة أو أنه بعد مدة حصل عيب )  عيب( عنده 
هذا  به تفاوت األجر يظهر ما وهو: يف العني فماذا للمستأجر؟ وطبعا بني العيب قال

هو العيب يعين استأجر العني مث ظهر يف العني اختالف هذا االختالف إذا كان يؤثر يف 
إن مل يزل بال )  فله الفسخ(  :األجرة فهو عيب، إذا كان ال يؤثر يف األجرة فال، قال

ال يعين  الستيفائه املنفعة فيه وله اإلمضاء جما)  مضى وعليه أجرة ما( ضرر يلحقه 
خذ أرشا للعيب بال أرش للعيب هذا املقصود إذاً إذا وجد العني معيبة إما أن يفسخ 
وإما أن ميضي، إذا حدث العيب يف أثناء املدة إما أن يفسخ لكن يدفع أجرة املدة اليت 
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، يعين ظهر العيب بعد ستة أشهر  واخليار على الرتاخي استفادها وإما أن ميضي جما
كن ميضي شهر مث شهرين مث يفسخ، هل تباع العني املؤجرة أم ال جيوز والعقد مدته سنة مم

ا كاملة فهل أستطيع بيع العمارة أم ال؟ اجلواب نعم  بيعها؟ اآلن أ عندي عمارة أجر
أستطيع أن أبيع العمارة وهي مؤجرة والزبون الذي اشرتى يكون دخل على بصرية فهو 

رة يف هذه احلالة؟ اجلواب ال ينفسخ لكن فيه اشرتى عينا مؤجرة، هل ينفسخ عقد اإلجا
حالة واحدة لو كان املشرتي جيهل هذا مث اكتشف أن هذه العني مؤجرة فله احلق أن 

وجيوز بيع العني املؤجرة وال تنفسخ  :يفسخ البيع أما عقد اإلجارة ال يتغري، قال املصنف
اآلن األجري  العني مؤجرة،يعين إن مل يعلم أن  اإلجارة به وللمشرتي الفسخ إن مل يعلم

عند أجري خاص وأجري عام، األجري اخلاص وهو الذي استأجر مدة معلومة حمددة مثل 
املوظف أو حارس أو سائق أو خدامة هذا أجري خاص أو موظف يف شركة هذا أجري 

خاص وهناك أجري عام مثلما تذهب إىل حمل اخلياط ختيط عنده هذا أجري عندك ولكن 
دك عندك وعند غريك فهذا أجري عام، اآلن الكالم هل األجري اخلاص ليس عندك وح

يضمن ما تلف حتت يده واألجري العام هل يضمن ما تلف حتت يده؟ املسألة اليت 
سيبحثها اآلن املصنف هي هذه، هل يضمن األجري اخلاص والعام كذلك يضمن أم ال؟ 

معلومة يستحق  وهو من استؤجر مدة)  يضمن أجري خاص وال(  :قال املصنف
ا وصالة مجعة وعيد املستأجر نفعه يف مجيعها معىن  سوى فعل اخلمس بسننها يف أوقا

هذا الكالم أن األجري اخلاص وقته يل أ إال أوقات الصالة وصالة العيد ووقت النوم 
وال  ومسي خاصا الختصاص املستأجر بنفعه يف تلك املدةووقت قضاء احلاجة، 

يت يستنيب حد آخر بدله، وال يضمنيعين ال  ئب )  جنت يده من خطأ ما(    ألنه 
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إذاً  املالك يف صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل وإن تعدى أو فرط ضمن
س آخرين قال )  وال( : اجلري اخلاص ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط، اآلن سينتقل إىل أ

يعين إذا مل تتلف أيديهم  جتن أيديهم مل( وختان )  حجام وطبيب وبيطار( يضمن أيضا 
سواء عمداً أو خطأ أما إذا كان الطبيب جنت يده خطأ يضمن مثال جراح ملا قطع أضر 

أي )  إن عرف حذقهم: ملريض يضمن فهذا يعترب أتلف فيضمن ما أتلفه يقول
معرفتهم صنعتهم ألنه فعل فعال مباحا فلم يضمن سرايته وال فرق بني خاصتهم 

 حيل هلم مباشرة القطع إذا هم فإن مل يكن هلم حذق يف الصنعة ضمنوا ألنه الومشرتك
معناه الطبيب لو قطع اجلراح ومل يتجاوز قطع اجلزء املطلوب لكن بعد ذلك تعثر اجلرح 
ومات املريض فال يضمن ألنه ما جنت يده لكن لو أخطأ بدون قصد فإنه يضمن هذا 

لة   وكذا لو كان حاذقا وجنت: املعىن قال خلتان إىل بعض احلشفة أو  ن جتاوز  يده 
خيتلف  موضعها ضمن ألنه إتالف ال يعين الورم أو الغدة كالة أو جتاوز بقطع السلعة

لعمد واخلطأ ( يضمن أيضا )  وال(  :اآلن انتقل إىل الراعي يضمن أم ال؟ قال ضمانه 
  .فرط ضمن احلفظ كاملودع فإن تعدى أو ألنه مؤمتن على)  راع مل يتعد

لعمل كخياطة ثوب  وهو)  املشرتك( األجري )  ويضمن( : قال املصنف من قدر نفعه 
وبناء حائط مسي مشرتكا ألنه يتقبل أعماال جلماعة يف وقت واحد يعمل هلم فيشرتكون 

والصباغ واحلمال فكل منهما  هو الغسال والقصار الذي حيوك الثياب يف نفعه كاحلائك
كتخريق الثوب وغلطه يف إذاً املشرتك يضمن ما تلف بفعله  ) لهما تلف بفع(  ضامن

روي عن عمر وعلي إذاً يضمن ما تلف بفعله أما ما تلف بفعل غريه ال يضمن  تفصيله
لعمل وأن  وشريح واحلسن  ألن عمله مضمون عليه لكونه ال يستحق العوض إال 

بعدما خاط الثوب وضعه أجرة فيما عمل الثوب لو تلف يف حرزه بعد عمله مل يكن له 
يف الدوالب فتلف يف حرزه يعين مثال إما جاءت عثة أو فئران وقرضت هذا الثوب وأتلفته 
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خبالف اخلاص واملتولد من املضمون : مل يكن له أجرة ألنه مل يسلم العمل أصال قال
على  ال ع أوبيت املستأجر أو كان املستأجر على املتا  مضمون وسواء عمل يف بيته أو

املتاع يعين حاضرا أو ال يعين غائبا يعين سواء يعمل هذا األجري يف بيته أو يف بيت 
يت به عندك خييط الثوب سواء أنت موجود على خياطة الثوب قائم أو غري  املستأجر 

فال يضمنه  )أتلف من حرزه أو بغري فعله ا م (املشرتك )  وال يضمن( : موجود، قال
فيما عمل فيه )  وال أجرة له( ألن العني يف يده أمانة كاملودع أجرة لكن ال يستحق 

ستأجر أو ألنه مل يسلم عمله إىل املستأجر فلم يستحق عوضه سواء كان يف بيت امل
األجري املشرتك إذا جاء يقص الثوب فأخطأ وقص القماش خطأ  غريه بناء كان أو غريه

ن، لو مل خيطأ وخاط الثوب خياطة أتلف القماش فهل يضمن أم ال؟ هذا بفعله يضم
صحيحة ووضعها يف الدكان وذهب إىل البيت فسرق الدكان فهل يضمن أم ال؟ ال 

وإن حبس الثوب على  :يضمن، هل يستحق األجرة أم ال؟ ال يستحق األجرة، قال
ألجرة يقول  أجرته فتلف ضمنه يت  جئت أنت تريد الثوب قال لك أول شيء 

نا إذا حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه يقصد ما مل يظهر يضمن، املصنف يقصد ه
فلس املستأجر وسيذكرها بعد قليل يعين ملا جاء صاحب الثوب يطالب لو كان معلوم 

ألنه مل يرهنه عنده  :الفلس فله أن حيبس الثوب لكن إذا كان غري معلوم الفلس ال، قال
الدابة بقدر العادة مل  وإن ضرب وال أذن له يف إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب

ا بقدر العادة مل يضمن، قال يضمن وجتب األجرة (  :يعين املستأجر استأجر الدابة وضر
 معلوم فال جتب حىت حيل جل)  إن مل تؤجل( كثمن وصداق وتكون حالة )  لعقد

ا حالة إال إذا اتفقا على األجل، قال  أي)  وتستحق(  :األجل يعين األصل يف األجرة أ
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ا  وال جيب تسليمها قبله وإن وجبت )  العمل الذي يف الذمة بتسليم( ميلك الطلب 
ا عوض  لعمل لكن مىت ميلك لعقد أل يقول هي تستحق بتسليم العمل، جتب األجرة 

ألجرة؟ إذا سلم العمل، يقول وال جيب تسليمها أي األجرة قبل العمل وإن  املطالبة 
ا  لعقد أل فال يستحق تسليمه إال مع تسليم املعوض   :عوض، قالوجبت األجرة 

وبتسليم العني ومضي املدة  "١"ستيفاء املنفعة أي األجرة وتستقر كاملة كالصداق
 وإن كانت لعمل "٣"أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه "٢"مع عدم املانع

انت العني دابة إذا ك "٤" فببذل تسليم العني ومضي مدة ميكن االستيفاء فيها كدابة
جارة فاسدة وفرغت املدة لزمه (  :فبتسليم الدابة ومضي املدة، مث قال ومن تسلم عينا 

ملدة بقائها يف يده اإلجارة فاسدة فال يستحق األجرة فيلزمه أجرة املثل  ) أجرة املثل
لو كان استأجر بطريقة فاسدة شرط من شروط العقد غري صحيح سكن أو مل يسكن 

ط ل يعين مثال استأجر شقة وظهر أن اإلجارة فيها بطالن ختلف شرط كان فيه فالعقد 
جهالة يف العني أو العاقد مل يكن هو املالك أو غري ذلك واالتفاق كان إن الشقة بثالثني 
ألف ومضت املدة نقول جيب أن تدفع ثالثني ألف أم تدفع أجرة املثل؟ أجرة املثل ممكن 

ن وممكن تكون أربعني وممكن تكون أكثر أو أقل فننظر تكون ثالثني وممكن تكون عشري
ألن املنفعة تلفت حتت يده بعوض : إىل أجرة املثل وال ننظر إىل األجرة املتفق عليها، قال

جارة فاسدة تلزمه أجرة املثل مل يسلم للمؤجر فرجع إىل قيمتها   .   إذاً من أخذ عني 
  ب السبق

ا  اجلائزة نفسها يقال سبق، ق عليهوهو بتحريك الباء العوض الذي يساب وبسكو
اراة بني حيوان وغريه  وسائر  على األقدام( أي جيوز السباق )  يصح( املسابقة أي ا

ت والسفن واملزاريق مفردها  مجع مزراق وهو الرمح القصري وكذا املناجيق)  احليوا
وحنو ذلك ألنه ورمي األجحار مبقاليع  واألشهر جمانيق، منجنيق وهو فارسي معرب
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وسابق  أبو داود داود وصارع ركانة فصرعه رواه ملسو هيلع هللا ىلص سابق عائشة رواه أمحد وأبو
)  تصح وال(  سلمة بن األكوع رجال من األنصار بني يدى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رواه مسلم

ال يف هذه ال تصح بعوض إ)  وخيل وسهام بعوض إال يف إبل( أي ال جتوز املسابقة 
ال يدفع اجلميع إذاً  ال خيرج اجلميع أو  الثالثة اكتبوا عندها مع اخلروج من شبهة القمار 
تصح بعوض بشرط أال يكون العوض من اجلميع وإال دخلنا يف القمار، كيف خنرج عن 

ال خيرج اجلميع البعض خيرج والبعض ال خيرج أو يكون املخرج شخص آخر  القمار؟ 
سبق إال يف نصل أو خف أو حافر رواه اخلمسة  والسالم ال عليه الصالةلقوله بعيد 

شروط صحة  عن أىب هريرة ومل يذكر ابن ماجه أو نصل وإسناده حسن قاله يف املبدع
ال الراكبني ألن القصد  "١") من تعيني املركوبني( لصحة املسابقة )  والبد(  :املسابقة

فال  "٢"مها يف النوعدابد من احتوال ،يهمعرفة سرعة عدو احليوان الذي يسابق عل
ألن القصد  "٣") الرماة( البد يف املناضلة من تعيني )  و( ، وهجني عريبتصح بني 

لرؤية ويعترب فيها أيضا كون القوسني من نوع  معرفة لتعيني  حذقهم وال حيصل إال 
 "٤") ملسافةا( البد أيضا من حتديد )  و( ، واحد فال تصح بني قوس عربية وفارسية

 أي الرمي ن يكون البتداء عدومها وآخره غاية ال خيتلفان فيه ويعترب يف املناضلة
تتعذر اإلصابة يف مثلها غالبا  فلو جعال مسافة بعيدة)  بقدر معتاد( حتديد مدى رمي 

 وهو ما زاد على ثالمثائة ذراع مل تصح ألن الغرض يفوت بذلك ذكره يف الشرح وغريه
ا عقد على ما ال )  فسخها( منهما )  جعالة لكل واحد( املسابقة أي )  وهي(  أل

إذا  تتحقق القدرة على تسليمه إال أن يظهر الفضل ألحدمها فله الفسخ دون صاحبه
بدأ يف املسابقة ميكن أي واحد فيهم يفسخ عقد السبق إال إذا ظهر الفضل يعين السبق 
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 :مه أن يستمر لكن للسابق أن يفسخ مث قالألحدمها فليس للطرف الثاين أن يفسخ فيلز 
لرمي من الن)  لةضوتصح املنا(  )  على معينني( ل وهو السهم التام ضأي املسابقة 

(  :الشرط الثاين سواء كان اثنني أو مجاعتني ألن القصد معرفة احلذق كما تقدم
 ٣د الرميألن من ال حيسنه وجوده كعدمه ويشرتط هلا أيضا تعيني عد)  حيسنون الرمي

انتبهوا  كطوله وعرضه ومسكه وارتفاعه من األرض  ٥ومعرفة قدر الغرض ٤واإلصابة
يعين املقصود يرمون من بعيد يكون غرض يف أول  والسنة أن يكون هلما غرضان :هلذا

الرمي وغرض يف آخر الرمي فهم يرمون البعيد مث يذهبون إىل البعيد فيأخذون السهم 
خذون السهام ويرمون ويرمون القريب يعين االثن ني يرمون البعيد مث يذهبون إىل البعيد و

لضرورة أن يفعلوا هذا  إذا بدأ أحدمها بغرض بدأ القريب هكذا كانوا يفعلون لكن ليس 
لثاين لفعل الصحابة  معناه أنه ملا يرمون مثال وهم واقفني عند نقطة أ يرمون  اآلخر 

  .إذا ذهبوا إىل ب يصري الثاين هو الذي يبدأب فبدأ األول يف رمي ب ف
  ب العارية

( بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد مسيت عارية لتجردها عن العوض 
حة نفع عني ا )  وهي إ  على مالكها لريدها)  تبقى بعد استيفائه( حيل االنتفاع 

لتربع شرعا وأهلية املستعري ل ل يدل عليها ويشرتط أهلية املعريوتنعقد بكل لفظ أو فع
يعين يكون املستعري جيوز التربع لكن لو كان ال جيوز كافر ال جيوز أن نتربع له  للتربع له

وتعاونوا على الرب والتقوى { وهي مستحبة لقوله تعاىل  :مبصحف أو بعبد مسلم، قال
)  البضع الإ( وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب وحنوها } 

)  و(  :هذا األول، الثاين ألن الوطء ال جيوز إال يف نكاح أو ملك ميني وكالمها منتف
 وحنوه صيدا( إال )  و(  :الثالث وز له استخدامهألنه ال جي)  عبدا مسلما لكافر( إال 
إال  ) و ( :الرابع }وال تعاونوا على اإلمث والعدوان { لقوله تعاىل )  حملرم( كمخيط ) 
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وإال   ألنه ال يؤمن عليها وحمل ذلك إن خشي احملرم)  أمة شابة لغري امرأة أو حمرم (
ا المرأة أو ذي حمرم ألنه  عار س بشوهاء وكبرية ال تشتهى وال  كره فقط وال 

ذن يف شغله بشيء يستضر املستعري  وللمعري الرجوع مىت شاء ما مأمون عليها مل 
ة معينة إذا أعرتك شيء يل أن أرجع يف أي وقت أشاء العارية ليس هلا مد برجوعه فيه

 ، لكن هناك حاالت أعريك شيئا مث أنت تبدأ يف استعمال العارية وتتضرر برجوعي أ
كسفينة حلمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت يف جلة البحر وإن أعاره : مثال ذلك

لسقف يقول ال أ بعدما وضع ا أطراف خشبه مل يرجع ما دام عليه حائطا ليضع عليه
حىت ( مث رجع )  وال أجرة ملن أعار حائطا(  :رجعت يف اإلعارة أزل سقفك ال، قال

ذن  ) يسقط لو أعاره احلائط يبقى احلائط إىل أن يسقط فإن سقط السقف له أن يعيده 
ألن بقاؤه حبكم العارية فوجب   :جديد يعين له أن يعري أو ال يعري حبسب احلال قال

فيبقى الزرع  يعين مالك األرض جرة خبالف من أعار أرضا لزرع مث رجعكونه بال أ
املسألة األخرية أجر له األرض لكي يزرعها وبعدما  جرة املثل حلصاده مجعا بني احلقني

زرع وهو يف أثناء الزرع رجع عن اإلعارة فهل له ذلك أم ال؟ األصل قلنا ليس له ألنه فيه 
إال الزرع له أن يرجع، إذا رجع ماذا يفعل؟ ال يقلع زرعه ضرر لكن استثنوا هذه املسألة 

خذ مالك األرض أجرة مقابل بقاء الزرع، اكتبوا عندها ويف وجه ليس له ذلك يعين  وإمنا 
ليس له أن يرجع على القاعدة اليت قلناها مادام فيها ضرر فال يرجع إال أن حيصد قصيال 

كن حصده واالستفادة منه يف أي وقت ميكن أن أي قبل أوانه إذا كان الزرع الذي زرعه مي
يقلع فيقلع أما إذا كان زرع بر فلو أخذه اآلن قبل أوانه ال يستفيد منه فليس له الرجوع 

احلائط هلدم أو )  إن سقط( اخلشب )  وال يرد(  :إذاً عند وجه يقول ال يرجع، قال
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ذ( لغريه ألن اإلذن تناول األول فال يتعداه لغريه  أي إذن صاحب احلائط أو ) نه إال 
)  وتضمن العارية( يف الصلح  عند الضرورة إىل وضعه إذا مل يتضرر احلائط كما تقدم

املقبوضة إذا تلفت يف غري ما استعريت له لقوله ملسو هيلع هللا ىلص وعلى اليد ما أخذت حىت تؤديه 
مضمونة إذا  العارية رواه اخلمسة وصححه احلاكم وروي عن ابن عباس وأىب هريرة

ا مضمونة لكنها ال تضمن يف  تلفت يف غري ما استعريت له يعين األصل يف العارية أ
ستأجر لكن املستعري من امل :حاالت حمدودة، ما هي احلاالت اليت ال تضمن فيها؟ قال

(  ـال ضمان عليه إن مل يفرط وحيث ضمنها املستعري ف أو لكتب علم وحنوها موقوفة
يعين العارية  إن مل تكن مثلية وإال فبمثلها كما تضمن يف اإلتالف)  تبقيمتها يوم تلف

إذا تلفت : تضمن بقيمتها يوم التلف لكن عند أربع صور ال تضمن فيها، الصورة األوىل
ا يف يد املستأجر ليست مضمونة، أو كتب علم وحنوها  عند املستعري من املستأجر أل

ع موقوفة على الغزاة فال ضمان على مستعريها إذا موقوفة على طالب العلم، أو مثال در 
إذا تلفت فيما استعريت له ستأيت : تلفت من غري تفريط هذه الصورة الثانية، الثالثة

سيذكرها املصنف يعين أعاره ثو جديدا لبس الثوب يوم أو يومني أو ثالثة فيصبح الثوب 
إذا : ستعري له، الصورة الرابعةل قدمي فهل يضمن هذا القدم؟ ال طبعا ألن هذا فيما ا

أركب على دابته رجال منقطعا قال بل للثواب إذاً إذا أركب منقطعا للثواب فتلفت الدابة 
ا فوقها يقول إذاً هي مضمونة، كيف تضمن؟ حيث ضمناها  فال يضمن ألن صاحبها ر

ليت تلفت إن  فنضمنها بقيمتها يوم تلف إن مل تكن مثلية وإال فبمثلها معناه أن العارية ا
كانت هلا مثيل فمثلها وإن مل تكن هلا مثيل فقيمتها يوم تلفت وإال كما تضمن يف 

ولو (  :اإلتالف، لو شرط املستعري نفي الضمان يصح أم ال؟ اجلواب ال يصح، قال
ا مل يسقط ألن كل عقد اقتضى الضمان مل يغريه الشرط وعكسه )  شرط نفي ضما

لو وضعت عندك مبلغ أمانة وقلت لك لكن أشرط  لشرطحنو وديعة ال تصري مضمونة 
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ا ال تضمن إذاً الشرط ال يغري،  عليك أنه لو ضاع أو تلف تضمنه، األصل يف األمانة أ
هذا هو الثالث الذي  يف االنتفاع مبعروف مل تضمن وإن تلفت هي أو أجزاؤها :مث قال

اإلذن يف االستعمال  ألن للبسقلنا عنه إذا تلفت فيما استعريت له، اكتبوا كثوب بلي 
اآلن سيتكلم عن رد العارية،  تضمن اإلذن يف اإلتالف وما أذن يف إتالفه غري مضمون

 )مؤنة ردها ( أي وعلى املستعري ) وعليه (  :من الذي يتحمل مؤنة ردها؟ املستعري قال
جبة على اليد ما أخذت حىت تؤديه وإذا كانت وا أي رد العارية ملا تقدم من حديث

ال (  :هذا التعليل، قال الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد
ال (  :رد العني املؤجرة من الذي يتحمله املستأجر أم املالك؟ املالك، قال ) املؤجرة
يلزمه الرد بل يرفع يده إذا  ردها ألنه ال فال جيب على املستأجر مؤنة)  املؤجرة

لو كانت الدابة حتتاج طعام املؤجرة واملعارة على املالك ومؤنة الدابة  انقضت املدة
وللمستعري استيفاء فمن الذي يطعمها؟ املؤجرة على املالك واملعارة أيضا على املالك، 

ئبه  املنفعة حة املنفعة فلم جيز )  يعريها وال( بنفسه وبوكيله ألنه  وال يؤجرها ألنه إ
حة الطعام كل أو ترتكه ال يعين أ أن يبيحها غريه كإ كله فإما أن  حك طعاما أن 

املستعري يعين أ أعرتك ثو فأعرت أنت الثوب  أعارها)  فإن(  :تعطيه غريك، قال
( و  فإن أعارها: لشخص آخر تلف الثوب عند الشخص اآلخر فمن الذي يتحمل، قال

خري يضمنها تلفت عند األ إن كانت متقومة)  تلفت عند الثاين استقرت عليه قيمتها
ا عارية، أ أعطيتك الثوب عارية فلو تلف عندك تضمنه وأنت أعطيته للثاين عارية  أل

والعارية مضمونة إذاً يضمنها األخري، هو يقول استقرت على األخري لكن أ لست 
مطالب أن أطالب األخري بل أطالبك أنت لكن لك احلق لو طالبتك أن تطالب الثاين 
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حلال أو ال :الهذا معىن استقرت ق ا  سواء كان عاملا  يعين سواء كان الثاين يعلم أ
 :وهي عارية والعارية مضمونة، قال ألن التلف حصل بيده عارية مين أو يظنها ملك لك

ا( استقر )  و(  اآلن أنت أخذت مين الثوب عارية مث  للمعري األول)  على معريها أجر
بشيئني أطالبك أوال بقيمة الثوب وأطالبك  أعرته لشخص آخر فتلف، أ اآلن أطالبك

ا للمعري األول  ا استقرت على معريها وهو الثاين أجر جرة الثوب ألنه ملا أعر إن مل نيا 
حلال وإال استقرت عليه أيضا أي على الثاين، الصورة أ  يكن املستعري الثاين عاملا 

لقيمة مث أنت تطالبه أنت حر  أعرتك الثوب وأنت أعرت الثوب للثاين فأ أطالبك
ألجرة ألين أعطيته لك إعارة ومل أقل لك أعره للناس فمادام أعطيته للناس  وأطالبك 

معناه أنه صار غصب فتدفع أجرته، كم أجرة الثوب يف اليوم الواحد وتدفع أجرته، اجلرة 
ا يل فأنت ا لذي تدفعها، وإن  من الذي يدفعها أنت أم الثاين؟ إذا كان الثاين ال يعلم أ

كان الثاين يعلم أنك أنت مفرط وأنك ال متلكها وأنك أعرت شيئا ليس لك فعليه هو 
األجرة، أ اآلن أطالب من فيكم؟ أطالب املستعري مين أم املستعري الثاين؟ أ أستطيع أن 

املعري ألنه سلط  من)  يضمن أيهما شاء( للمالك أن )  و(  :أطالب من شئت، قال
( دابته )  وإن أركب(  أو املستعري ألن التلف حصل حتت يده ف مالهعلى إتال

ا مل تزل عليها كرديفه ووكيله)  للثواب مل يضمن( طلبا )  منقطعا هذه هي  ألن يدر
ولو سلم : الصورة الرابعة من صور عدم الضمان يف العارية وليس يف الوديعة، قال املصنف

ذن له يف االستعمالشريك شريكه الدابة فتلفت بال تفريط   وال تعد مل يضمن إن مل 
معناه لو سلم الشريك لشريكه الدابة يقول تلفت فال يضمن اآلن هذه مسألة عارية أم 

ا أمانة،  ذن له يف االستعمال أل فإن أذن أمانة؟ أمانة لذلك قال ال يضمن لكن إن مل 
جمعناه يضمن  له فيه فكعارية جرة يعين ل رة فإجارةاوإن كان  و أعطى شريكه الدابة 

فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم  :فصارت إجارة، اإلجارة العني غري مضمونة، قال
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ا صارت أمانة، قال املصنف مبصاحلها مل يضمن إذا حصل خالف : عند مسألتني: أل
لنتكلم " ١") أجرتك( املالك )  وإذا قال( بني املالك مالك السلعة واليت يف يده العني 

لعكس( من هي بيده )  قال( و  عن سيارة مثال، ن قال أعرتك )  بل أعرتين أو 
يعين إذا قال أعرتك قال بل أجرتين قال فقول  قال بل أجرتين فقول املالك يف الثانية

إذا قال له أجرتك قال  ) عقب العقد( إن اختلفا  وترد إليه يف األوىلاملالك أي أعرتك 
ا منك عارية فإذا كان الوقت مل ميضي فريدها إذا مل ميضي ال أ مل أستأجر أ أ خذ

إذاً  مع ميينه) قبل قول مدعي اإلعارة ( أي قبل مضي مدة هلا أجرة  :وقت، قال
انتبهوا اآلن قال له أجرتك قال ال بل هي إعارة إذا كان هذا الكالم فور قبض السلعة 

الم بعد مضي مدة فتلزمه األجرة يعين فإذاً يردها وينتهي املوضوع لكن إذا كان هذا الك
ألن األصل عدم عقد اإلجارة وحينئذ ترد العني إىل مالكها  :سنمضي قول املالك، قال

قية قول ( هلا أجرة فالقول )  بعد مضي مدة( إن كان االختالف )  و(  إن كانت 
 جرة املثل( مع ميينه ألن األصل يف مال الغري الضمان ويرجع املالك حينئذ )  املالك

ا منك فنوجب ملا مضي من املدة )  يعين حصل اخلالف قال أجرتك قال ال أ استعر
( إذاً جتب أجرة املثل  إلجارة مل تثبتألن ا: عليه األجرة، كم األجرة؟ أجرة املثل، قال

)  أعرتين أو قال أجرتين قال( يف يده العني  الذييعين بعد مضي مدة  ) وإن قال
جرة، قال فقول مالك)  صبتينغ بل( املالك  كما   :فلو قلنا قول مالك معناه سنلزمه 

لو قال أ رجعت لك السيارة الثاين قال ال مل ترجعها فالقول قول  لو اختلفا يف ردها
بل ( من هي بيده )  قال( و )  أعرتك( املالك ) أو قال ( املالك فاألصل عدم الرد، 

لفة اخلالف اآلن يقول أ أعرتك والثاين يقول بل  فقول مالك)  أجرتين والبهيمة 
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لفة أو السيارة  أجرتين ملاذا يقول أجرتين هل هو مغفل حىت يدفع األجرة؟ ال ألن البهيمة 
لفة والفرق لو كانت عارية وتلفت تضمنها لكن لو أجرتك السيارة وتلفت ال تضمنها 

ا لذلك ملا تلفت السيارة وقال له أ أعرتك السيارة يع ين ادفع قيمتها فقال ال أ استأجر
 ما اختلفا يف صفة القبض واألصلأل :أعطيك األجرة لكن ال أعطيك قيمتها إذاً قال
ما هو األثر؟ على اليد ما أخذت  لألثر فيما يقبضه اإلنسان من مال غريه الضمان

ويلزمك أن تدفع  اآلن ملا قلنا له هي إعارة ويقبل قول الغارم يف القيمة :حىت تؤديه، قال
القيمة اختلفا يف القيمة واحد قال قيمتها عشرين والثاين قال ثالثني سنقبل قول الذي 

)  أو اختلفا يف رد فقول املالك(  :سيدفع، الدافع هو الذي نقبل قوله يف القيمة، املسألة
د قلنا إذا اختلفا يف الر  ألن املستعري قبض العني حلظ نفسه فلم يقبل قوله يف الرد

إذاً هي غصب معناه  وإن قال أودعتين فقال غصبتين: آخر مسألة. فاألصل عدم الرد
ا، أو قال أودعتك قال بل أعرتين صدق املالك بيمينه  سيضمن قيمتها ويضمن أجر

النتفاع إذاً هذه الصورة األخرية إذا حصل خالف قال أودعتك قال بل  وعليه األجرة 
دك وديعة وأنت تقول ال بل عارية، الوديعة غري أعرتين فما الفرق؟ أ وضعت عن

  .مضمونة، والعارية مضمونة
  ب الغصب

لغة أخذ الشيء ظلما )  وهو( الغصب مصدر غصب يغصب بكسر الصاد 
 قهرا بغري( ماال كان أو اختصاصا ) على حق غريه ( عرفا )  االستيالء( واصطالحا 

الء عرفا يعين ما يعد يف العرف هذا هو تعريف الغصب يبدأ من قوله االستي ) حق
استيالء على حق الغري سواء كان ماال مملوكا أو خمتصا يعين ال ميلكه خيتص به يتعلق به 

يعين لعدم القهر  فخرج بقيد القهر املسروق واملنتهب واملختلس :قهرا بغري حق، قال
لقهر والغلبة ألنه فيه شيء من  يف الثالثة املسروق واملنتهب واملختلس ما فيه أخذ 



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
www.bajabir.com              

  
  
  
  
 

٢٨٣  

اهرة يف البداية والنهاية وإما أن تكون عدم  اهرة فإما أن تكون عدم ا االختفاء وعدم ا
ارة يف النهاية، قال وبغري حق استيالء الويل على مال الصغري وحنوه واحلاكم على  :ا

ها يعين خرج بقوله بغري حق استيالء الويل على مال الصغري فهو مستويل علي مال املفلس
حبق فال يعترب غصب وكذلك احلاكم استيالئه على مال املفلس ليس غصبا، ما حكم 

لباطل { وهو حمرم لقوله تعاىل  :الغصب؟ قال كلوا أموالكم بينكم  من عقار } وال 
يعين سواء كان  ) ومنقول( بفتح العني الضيعة والنخل واألرض قاله أبو السعادات 

ث وحيوان ولو أم ولد لكن ال تثبت اليد ن منقوال هذا املستوىل عليه عقار أو كا من أ
مبعىن أنه لو  فيصح تزوجيها يعين ال تثبت يد الغاصب على البضع وهو الفرج على بضع

غصب اإلنسان أمة فال ميلك بيعها لكن ميلك تزوجيها ألن الغصب سيقع على عينها 
أي  وال يضمن نفعه صب،لكن ال يقع عل بضعها فيصح تزوجيها يعين ولو كنت بيد الغا

ا لزواج  يضمن  نفع البضع مبعىن أنه لو غصبها يعين غصب عينها سرق األمة هكذا ففا
فوات الزواج الغاصب هذا املقصود، إذاً اليد تثبت على العن لكن ال تثبت على البضع 

فيملك تزوجيها ولو كانت مغصوبة، لو عقد هلا على رجل وهي مغصوبة فال نقول ال 
ا مغصوبة نعم يف يصح ال عها فيقال ال يصح العقد أل عقد ألن األمة مغصوبة مثل لو 

ا مغصوبة لكن يف عقد الزواج يصح، املالك يستطيع تزوجيها ولو كانت  البيع ال يصح أل
ا فغاصب وإن أخرجه مغصوبة واملقصود غصب عينها،  ولو دخل دارا قهرا وأخرج ر

ا وقوته فال، هذا ال يعترب غاصب قهرا ومل يدخل يعترب غصب،  أو دخل مع حضور ر
يعين لو  وإن دخل قهرا ومل خيرجه فقد غصب ما استوىل عليه وإن مل يرد الغصب فال

ا فغاصب دخل الدار وهو ال يريد الغصب فليس بغاصب،  وإن دخلها قهرا يف غيبة ر
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قهرا يف غيبة  إذا دخل الدار ذكره يف املبدع يعين متاع الغاصب ولو كان فيها قماشه
نه له متاع يف هذه الدار فهذا يعترب غاصب، انتقل اآلن إىل غصب  صاحبها ولو حتجج 

 وإن غصب كلبا يقتىن(  :االختصاص يعين غصب األشياء املختصة وليست مملوكة قال
 أو(  هذا الكلب الذي يقتىن ليس مملوكا لكنه خمتص، ككلب صيد وماشية وزرع  "١")
ألن الكلب جيوز االنتفاع  :التعليل، قال ) ردمها( مستورة  "٢") مخر ذمي( غصب ) 

ا وهي مال عنده يعين عند الذمي، الثالث، جلد  به واقتناؤه ومخر الذمي يقر على شر
ملاذا فرقنا بني جلد  غصب لو بعد الدبغ)  يرد جلد ميتة( يلزم أن )  وال(  :امليتة، قال

ين وهو الذي قاله القاضي  ألنه ال يطهر بدبغ :امليتة وغريه؟ قال لكن عند وجه 
وقال احلارثي يرده حيث  مسعود بن أمحد احلارثي نسبة إىل احلارثية قرية غرب بغداد،

قال يف تصحيح  إذاً هذا الوجه الثاين يف املذهب قلنا يباح االنتفاع به يف اليابسات
رد الثالثة وهي الكلب أنه يرده، وقطع به ابن رجب إذاً يلزمه أن ي هو الصواب الفروع

ذه الشروط أما لو كانت  ومخر الذمي املستورة وجلد امليتة، ملا نقول مخر الذمي املستورة 
مخر اقتناها مسلم فال، هذه مخر لذمي املستورة يقال هلا اخلمر احملرتمة، قال وجلد امليتة 

ب واخلمر أي الكل)  وإتالف الثالثة(  :لكن لو أتلف شيئا من الثالثة فهدر، قال
ا ليست مال ليس هلا قيمة، ) هدر( احملرمة وجلد امليتة  سواء كان املتلف  هدر أل

ليس هلا عوض شرعي وال  مسلما أو ذميا ألنه ليس هلا عوض شرعي ألنه ال جيوز بيعها
كبري أو )  وإن استوىل على حر( : جيوز بيعها اآلن انتقل إىل االستيالء على احلر، قال

يعين لو استوىل عليه ال يضمنه لو مات لكن إن  ألنه ليس مبال)  نهمل يضم( صغري 
فعليه أجرته ألنه استوىف منافعه وهي ) وإن استعمله كرها (  استعمله عليه األجرة،

ألنه فوت )  فعليه أجرته( مدة ملثلها أجرة )  أو حبسه( يعين املنافع ها قيمة،  متقومة
وإن منعه العمل من غري غصب أو حبس مل منفعته وهي مال جيوز أخذ العوض عنها 
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اآلن انتهينا من الغصب وتصوير الغصب، اآلن ما الذي يلزم الغاصب إذا  يضمن منافعه
قيا وقدر على رده  "١")رد املغصوب ( غاصبا )  ويلزم( : غصب ماال؟ قال إن كان 

خذ أحدكم متاع أخيه ال العبا وال جادا و  من أخذ عصا أخيه فلريدها لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال 
دته( وإن زاد لزمه رده  رواه أبو داود ا من مناء " ٢") بز متصلة كانت أو منفصلة أل

)  أضعافه( على رد املغصوب )  وإن غرم(  املغصوب وهو ملالكه فلزمه رده كاألصل
دته وإن غرم يف رده أضعا لكونه بين عليه أو بعد وحنوه فه يعين إذاً يرد املغصوب بز

لكونه بىن على املغصوب فرد املغصوب سيكلفه، أو بعد أي سافر مكان بعيد ورده 
إذا طالبه املالك )  أو غرس لزمه القلع( املغصوبة )  األرض وإن بىن يف( سيكلفه، 

) و (  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ليس لعرق ظامل حق هذا احلكم الثالث أنه يلزمه القلع إذا بىن بذلك
ألنه ضرر  "٥") وتسويتها(  هذا احلكم الرابع أي نقص األرض)  نقصها أرش( لزمه 

أي أجرة )  واألجرة( : فيلزمه أن يصلح األرض كما كانت، والسادس بفعله حصل
ا قيمة الغراس والبناء ليملكه مل يلزم الغاصب  مثلها إىل وقت التسليم وإن بذل ر

خذ قيمة هذه مسألة جديدة هل جيب على ال وله قلعها قبوله غاصب أن يوافق أن 
وإن  :الغرس أو قيمة البناء وميلكه صاحب األرض؟ ال يلزمه القبول وله أن يقلعها، قال

ا وإن كان الزرع قائما  للمالك زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجر
ا بني تركه جرة مثله وبني أخذه بنفقته فيها خري ر لزرع يعين أخذ ا إىل احلصاد 
يعين كاحلرث والسقي وحنومها  وهي مثل بذره وعوض لواحقه بتكاليفه، ما هي نفقته؟

خذ الزرع ويدفع النفقة ويعطيه قيمة مثل ما بذر ويعطيه تكاليف احلرث  يعين ممكن أن 
اجلارح )  ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك(  :والسقي وحنوها، قال
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ألنه  يعين ليس للغاصب أي مالك اجلارح وحنوه)  لمالكهصيد ف(  أو العبد أو الفرس
يعين للمالك  وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به بسبب ملكه فكان له

وال أجرة لذلك وكذا لو كسب العبد خبالف ما لو غصب منجال وقطع به شجرا أو 
سألة جديدة انتهى، شرع اآلن يف م حشيشا فهو للغاصب ألنه آلة فهو كاحلبل يربط به

وهي لو أنه غصب مثال ذهب فصاغه وحوله إىل شيء آخر أو غصب خشب فنجره 
ب أو غري ذلك، قال ونسج الغزل ( املغصوب )  وإن ضرب املصنوع(  :وحوله إىل 

( صارت )  وحنوه أو صار احلب زرعا و(  )  وقصر الثوب أو صبغه وجنر اخلشبة
إذاً إذا غصب شيئا  إن نقص)  وأرش نقصه دهر  النوى غرسا( صار )  البيضة فرخا و

وحوله إىل شيء آخر فهنا سيكون هذا الشيء الذي حتول عينه ملالكه وهذا التحويل إما 
أن يزيد من قيمته أو ينقص القيمة فإن أنقص القيمة لزم النقص على الغاصب وإن زادت 

دة للمالك يعين ليست للغاصب، قال نظري عمله )  صبشيء للغا وال(  :القيمة فالز
أخذ خشب وصنعه  أي تصرف يف  ولو زاد به املغصوب ألنه تربع يف ملك غريه

إجباره على إعادة ما أمكن رده إىل احلالة األوىل كحلي ودراهم  وللمالك ملك الغري،
إذا أمكن رده إىل احلالة األوىل فله أن جيرب املالك الغاصب على رده على احلالة  وحنوها

أي املغصوب ولو بنبات حلية )  ضمان نقصه( أي الغاصب )  ويلزمه(  :الاألوىل، ق
يعين لو كان مثال عبد فغصبه فبتت حلية األمرد فصارت  أمرد فيغرم ما نقص من قيمته

قيمته أقل مثال عموما يقول الغاصب إذا غصب شيئا ونقصت قيمة هذا الشيء فإنه 
يه شيء ال يضمنه لو نقصت قيمة يضمن، اآلن سيذكر األشياء اليت يضمنها لكن ف

يعين إذا نقص بصفة مثال أضيفت أو لصفة فقدت، إذا أضيفت صفة  ال يضمنه،... ال
فأنقصت هذا الشيء أو نقصت صفة فأنقصت هذا فعند ذلك يضمن هذا الغاصب، 

كثر األمرين ما نقص من قيمته :قال هو " ب"وأرش اجلناية "أ"وإن جىن عليه ضمنه 
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فنرى كم قيمة هذه اجلناية ونرى كم نقص هذا العبد فلو قلنا هذه اجلناية  جىن على العبد
ألكثر، قال ألن سبب كل واحد  :قيمتها كذا والعبد نقص يف السوق أكثر فيصري العربة 

كثرمها لو قطع من العبد يد، اليد فيها نصف قيمة  منهما قد وجد فوجب أن يضمنه 
بفقد اليد صارت أكثر من النصف فيلزمه أكثر من العبد لكن افرض أن قيمته يف السوق 

ألن اخلصيتني جيب فيهما  )  وإن خصى الرقيق رده مع قيمته(  :النصف، مسألة أخرى
كمال القيمة كما جيب فيهما كمال الدية من احلر وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه 

 ) ا نقص بسعر مل يضمنوم( فريده معيبا مع قيمته كاملة هذا املقصود،  أو ذكره أو أنفه
ألنه رد العني حباهلا مل ينقص منها  وعنه يضمن نقص السعر، على املذهب ال يضمن

يعين أخذ العني وسرقها مث ردها كما هي مل يتغري فيها  وال صفة فلم يلزمه شيء عني
شيء إال أن قيمتها يف السوق نقصت، الرواية الثانية أنه يضمن ألنه حبسها عند 

)  وال(  :مالكها من بيعها فكان ممكن يبيعها يف فرتة غالء الثمن، مث قالالغاصب منع 
من املرض لزوال موجب )  بربئه( إىل حاله )  عاد( إذا )  مبرض( يضمن نقصا حصل 

لو أن املغصوب مثال حيوان أو عبد حصل له مرض فنقص مث عاد الربء ورجع  الضمان
زال هذا النقص بعينه يعين حصل نقص  لقيمته احلقيقية فال يضمن، إذا حصل نقص مث

عيب فنقصت القيمة مث زال هذا العيب فرجعت القيمة كما كانت ال يضمن، لكن انتبهوا 
لشيء آخر لو حصل عيب فنقصت القيمة مث حصلت ميزة أخرى رفعت القيمة ورجعت 

دة ليست هي  القيمة كما كانت فهل يضمن أم ال؟ نعم يضمن ملاذا؟ ألن هذه الز
دة أخرى يعين معناه حنن نتصور أنه لو مل حيصل هذا النقص وحصلت النق ص يعين ز

دة فكانت القيمة أعلى، هذه املسائل اليت سيذكرها يف حالة أن حيصل نقص مث  هذه الز
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لسبب األول فال يضمن،  لسبب األول أو بسبب جديد فإن كانت  ترجع القيمة إما 
لسبب اجلديد يضمن النقص يضمن نقصا )  وال(  :الذي حصل، قال وإن كانت 

 من املرض لزوال موجب الضمان)  بربئه( إىل حاله )  عاد( إذا )  مبرض( حصل 
وكذا لو انقلع سنه مث عاد فإن رد املغصوب معيبا وزال عيبه يف يد مالكه وكان أخذ 

مث هذه مسألة أخرى لكن لو حصل النقص ورده وأعطاه قيمة النقص  األرش مل يلزمه رده
ذهب العيب واكتمل كما هو وكان األرش قد دفع هل يرد األرش؟ ال يرده ألنه استحقه، 
لكن الكالم فيما لو أنه عاد النقص قبل أن يرده فهل يرد قيمة النقص؟ ال، أما هنا استقر 

خذه :قال مل يسقط  يعين األرش وقد رده ألنه استقر ضمانه برد املغصوب وإن مل 
كما لو غصب عبدا مسينا قيمته )  بتعليم صنعة( النقص )  دعا وإن( ضمانه كذلك 

ا عشرة   ضمن النقص( مائة فهزل فصار يساوي تسعني وتعلم صنعة فزادت قيمته 
دة الثانية غري األوىل)  ا قيمته عند الغاصب )  وإن تعلم(  ألن الز ( صنعة زادت 

ضمن ( قيمته )  فنقصت أو هزل( الصنعة ) فزادت قيمته مث نسي ( عنده )  أو مسن
دة دة يف نفس املغصوب ) الز ا ز نفس الكالم تعلم صنعة فزادت القيمة مث نسي  أل

الصنعة يضمن هذا النقص ألنه كلما ارتفع الثمن أعلى مثن وصلت له هذه السلعة هي 
خذ  خذه مل يسقط ضمانه لذلك يعين ومل  املضمونة لكن املسألة األوىل قال وإن مل 

ش وقد رده، قلنا إذا رده ودفع األرش مث عاد النقص فال يرد األرش، صورة أخرى رده األر 
ومل يدفع األرش فيجب عليه دفع األرش، هب أن النقص زاد هل يسقط األرش الذي مل 
يدفع؟ ال مادام رده وقد وجب األرش فاألرش استقر يف ذمته يرده ولو زال النقص هذا 

ا كما لو طالبه بردها فلم يفعلفلزم الغاصب ضم :املقصود، قال كما لو عادت ( و  ا
ن غصب عبدا فسمن وصار يساوي مائة مث هزل فصار )  من غري جنس األول

دة الثانية  يساوي تسعني فتعلم صنعة فصار يساوي مائة ضمن نقص اهلزال ألن الز



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
www.bajabir.com              

  
  
  
  
 

٢٨٩  

دة الثانية )  و(  غري األوىل  دة األوىلأي من جنس الز) من جنسها ( إن كانت الز
ألن  ) ال يضمن( كما لو نسي صنعة مث تعلمها ولو صنعة بدل صنعة فال يضمن 

ألن ما ذهب عاد  :الصنايعي جنس واحد مثل لو نسي اخلياطة مثال وتعلم النساجة، قال
يعين إذا نسي صنعة وتعلم ) إال أكثرها  (يقول ال يضمن  فهو كما لو مرض مث برئ

مث نسيها فنزلت قيمته للثمانني مث تعلم صنعة ١٢٠قيمته  يعين تعلم صنعة فصارت أخرى
وكانت األوىل أكثر ضمن الفضل  أخرى فارتفعت قيمته إىل مائة وعشرة فيضمن العشرة،

معناه أن  بينهما لفواته وعدم عوده وإن جىن املغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته
  .الغاصب هو الذي يضمن

  فصل
كحنطة بشعري ومتر بزبيب لزم الغاصب ختليصه   "١"املغصوب مبا يتميز)  وإن خلط( 

لزمه مثله ألنه )  حنطة مبثلها كزيت أو" ٢"مبا ال يتميز( و  ،ورده وأجرة ذلك عليه
يعين خلطه  أو خري منه يعين لو خلطه بشيء دونه، مثلي فيجب مثله مكيله وبدونه

فهما  الشريج قالوا هو زيت السمسم جنسه كزيت بشريج أو بغري بشيء أفضل،
مادام خلطه بشيء خيتلف عنه إما أفضل أو أقل أو خمتلف متاما  شريكان بقدر ملكيهما

يعين خلطه بزيت آخر أفضل من الزيت املغصوب أو أسوأ أو جنس آخر فهنا ال ميكن 
ويعطى   يعين هذا املخلوط فيباعختليص املغصوب فهنا يصبحان شريكان بقدر ملكيهما 

ولو  ملغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصبكل واحد قدر حصته وإن نقص ا
 ) الثوب أو لت سويقا( الغاصب )  أو صبغ(  :زادت قيمته هو للمغصوب، قال

 فهذا القمح مغصوب السويق قمح يقلى مث يطحن من زيت أو حنوه)  بدهن( مغصو 
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ن )  أو عكسه(  لكن لته خلطه بدهن فصار جزء منه مغصوب وجزء منه للغاصب،
ومل تزد فهما ( أي قيمة املغصوب )  ومل تنقص القيمة( ا ولت به سويقا غصب دهن

ألن اجتماع امللكني يقتضي االشرتاك فيباع ويوزع الثمن )  شريكان بقدر ماليهما فيه
إذا   الغاصب لتعديه ) ضمنها( يف املغصوب )  وإن نقصت القيمة( على القيمتني 

وإن زادت قيمة ( : قيمته منفصال، قال كان بعد هذا اخللط صار الزيت يساوي أقل من
افرض أنه خلط لكن الزيت املغصوب قيمته كما هي لكن القمح  ) أحدمها فلصاحبه

الذي معه أو الدقيق الذي معه أو الطحني أو كذا هو الذي صارت له قيمة فهي 
ا تبع لألصل لصاحبه ا أل ، اآلن مسألة صبغ أي لصاحب امللك الذي زادت قيمته 
إذا )  ال جيرب من أىب قلع الصبغو ( : املغصوب، هل جيرب على قلع الصبغ، قال الثوب

ملاذا ال جيرب؟ قالوا ألنه إتالف للمال، إذا كان غصب الثوب مث صبغه  طلبه صاحبه
فالصبغ من الغاصب والثوب للمغصوب فيقول لو أن املغصوب صاحب الثوب قال 

م يصبحان  أريدك أن تزيل الصبغ فيقول ليس له ذلك ألنه إتالف مال فما احلل؟ احلل أ
يعين لو قال الغاصب أ  وإن وهب الصبغ ملالك الثوب لزمه قبوله :شريكان فيه، قال

بناءه الستحقاقه  ولو قلع غرس املشرتي أو(  :تنازلت عن الصبغ فيلزمه قبوله، قال
أو بىن مث  يعين رجل اشرتى أرضا وغرس فيها أي خلروج األرض مستحقة للغري)  األرض

دم البناء فهنا  ظهر أن هذه األرض مغصوبة فجاء املالك احلقيقي وأمره بقلع الغرس أو 
حلال )  رجع(  :يرجع على من؟ قال ئعها ( الغارس أو الباين إذا مل يعلم  على 

ألنه غره وأومهه  ما هي الغرامة؟ قيمة األرض وقيمة الغرس أو قيمة البناء له)  لغرامة
ا م اآلن انتقل لشيء آخر لو أن الغاصب غصب الطعام مث أعطاه ملالكه  بيعها لهبلكه أ

ه فهل يستقر الضمان على املالك أم على الغاصب؟ قال )  أطعمه وإن(  :وأطعمه إ
يعين على اآلكل معناه أن الغاصب غصب  ) لعامل بغصبه فالضمان عليه( الغاصب 
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كله وهو يعلم أي اآلكل أن هذا الطعام مغصوب فالضمان  طعاما مث أعطاه لشخص 
ألنه أتلف مال الغري بغري إذنه من غري  :على هذا الذي أكل املغصوب، ملاذا؟ قال

ه ومل يعلمه أنه مغصوب هنا يكون  تغرير مل يغرر به لكن مىت يكون غرر به؟ لو أطعمه إ
ل بينه وللمالك تضمني الغاصب ألنه حا غرر به فال يضمن بل الغاصب الذي يضمن،

يعين املالك ال يلزمه أن يضمن من أكل بل يضمن الغاصب يعين له هذا وذاك  وبني ماله
له أن يضمن اآلكل وله أن يضمن الغاصب، فأما اآلكل فألن قرار الضمان عليه، وأما 

ملا نقول قرار  وقرار الضمان على اآلكل :الغاصب فألنه هو السبب يف هذا، قال
لو أن املالك ضمن الغاصب معناه الغاصب له أن يضمن الضمان على اآلكل معناه 

 وعكسه بعكسه(  اآلكل يقول أنت أكلت وأنت تعلم أنه مغصوب فإذاً عليك الضمان،
(  :صورة أخرى الضمان على الغاصب ألنه غر اآلكل فإن أطعمه لغري عامل فقرار) 

ه مل  (كه ملال)  أو أودعه( ملالكه )  ملالكه أو وهبه( الغاصب )  وإن أطعمه أو أجره إ
املالك أنه ملكه )  إال أن يعلم(  يف هذه األربع صور ال يربأ الغاصب الغاصب)  يربأ

وكذا لو استأجره  فيربأ الغاصب ألنه حينئذ ميلك التصرف فيه على حسب اختياره
يعين الغاصب استأجر املالك على غسله أو خياطته  الغاصب على قصارته أو خياطته

من؟ الغاصب إذا مل يكن املالك يعلم وإن كان املالك يعلم أن هذا ملكه فمن الذي يض
الغاصب )  ويربأ(  :فيصري الضمان على املالك، صورة أخرى خيتلف الوضع فيها، يقول

املغصوب ملالكه من ضمان عينه علم أنه ملكه أو مل يعلم ألنه دخل على )  عارته( 
ني املغصوبة فتلفت العني عند املالك فمن الغاصب أعار املالك الع أنه مضمون عليه

الذي يضمن املالك أم الغاصب؟ يقول املصنف املالك هو الذي يضمن أما الغاصب 



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ٢٩٢  

 

ا ملك له لكن  يربأ، ملاذا يف هذه الصورة؟ ألن املالك أخذها وهو صحيح ال يعلم أ
ا مضمونة عليه فتلفت عنده فهي مضمونة عليه هذا املقصود، قا  :لأخذها على أ

كل يد ترتبت على يد الغاصب  واأليدي املرتتبة على يد الغاصب كلها أيدي الضمان
عها فهي مضمونة، لو أجرها، قال فإن علم  :فهي يد ضمان يعين مبعىن أن الغاصب لو 

 مضمون عليه األول إال ما دخل الثاين على أنهالثاين فقرار الضمان عليه وإال فعلى 
هذه قاعدة يقول أنه كل تصرف يتصرفه الغاصب وكل يد  نهفيستقر عليه ضما كالعارية

مرتتبة على الغاصب فهي مضمونة، من الذي يضمن الغاصب أم غري الغاصب؟ يقول إن  
كان الثاين الذي أخذ من يد الغاصب يعلم أنه مغصوب فقرار الضمان عليه يعين له أن 

ا مغصوبة فيصري يضمن الغاصب وله أن يضمن من استقر عنده، وإن كان ال يعلم  أ
الضمان على الغاصب إال ما دخل على أنه مضمون مثل العارية قال فيستقر عليه 

ضمانه، اآلن سيتكلم عن مسألة كيف يضمن املغصوب؟ خالصة اجلواب أنه يضمن مبثله 
أو أتلف من )  وما تلف(  :إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما يعين غري مثلي قال

اآلن  ) من مغصوب مثلي( ومل ميكن رده كعبد أبق وفرس شرد )  أو تغيب( مغصوب 
أما لو كانت فيه  ل أو موزون ال صناعة فيه مباحةوهو كل مكي :يعرف ما هو املثلي

صناعة فال يصري مثلي قدميا ال يصري مثلي ألن الصناعات ال تتماثل لكن اليوم 
غرم مثله (  صفا دقيقا يعين ميكن وصفه و  يصح السلم فيه :الصناعات تتماثل، يقول

 لزمه رد ما يقوم مقامها واملثل أقرب إليه من القيمة ألنه ملا تعذر رد العني)  إذاً 
إذاً  وينبغي أن يستثين منه املاء يف املفازة فإنه يضمن بقيمته يف مكانه ذكره يف املبدع

فقيمته يوم ( ميكن رد مثل املثلي إلعوازه )  وإال(  :يغرم مثل املثلي، وإن مل يكن مثلي
هذا ليس إن كان غري مثلي هو يقصد إذا كان مثلي لكن انعدم املثل فقد املثل مل  ) تعذر

يصبح فيه مثل هذا هو فننتقل للقيمة يوم تعذر املثل، اآلن هو غصب مثلي يعين عصب 
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 مثال بر وبعد شهر عدم الرب من البلد سننتقل إىل قيمة الرب يوم انعدامه فقيمته يوم تعذر
ملثلأل هذا إذا كان مثلي إذاً إذا كان  فاعتربت القيمة إذاً  نه وقت استحقاق الطلب 

)  ويضمن غري املثلي(  :مثلي فمثله، إذا تعذر املثل فقيمته يوم تعذر املثل، وغري املثلي
من اعتق يف بلده من نقده أو غالبه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص  ) بقيمته يوم تلفه( إذا تلف أو أتلف 

م مث حاسبه فإنه  شركا له يف عبد قوم عليه ولو أخذ حوائج من بقال وحنوه يف أ
قيه كزوجي خف  يعطيه بسعر يوم أخذه وإن تلف بعض املغصوب فنقصت قيمة 

)  وإن ختمر عصري(  تلف أحدمها رد الباقي وقيمة الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه
يت بعصري يعين عل ) املثل( على الغاصب )  ـف (مغصوب  ألن ماليته زالت حتت يه أن 

انقلب خال  فإن(  ملا حتول العصري إىل مخر زالت املالية ومل يصبح مال، يده كما لو أتلفه
إن )  عصريا( حني كان )  معه نقص قيمته( دفع )  و( ملالكه ألنه عني ملكه )  دفعه
قل منه عصري افرض ملا حتول إىل خل صارت قيمته أ ألنه نقص حصل حتت يده نقص

أي العصري املدفوع،  ويسرتجع الغاصب ما أداه بدال عنهألنه نقص حصل حتت يده 
خلمر يتحول إىل اخلل  اآلن هو غصب العصري مث حتول إىل مخر فأعطاه بدله عصري فإذا 

 :فإذاً يدفع اخلل ويدفع الفرق إذا كان فيه فرق يف القيمة ويسرتد العصري الذي دفعه، قال
جارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده وإذا كان  املغصوب مما جرت العادة 

أظن هذه املسألة مضت مثيلها أنه إذا كان املغصوب له  استوىف املنافع أو تركها تذهب
جرة السيارة ملدة شهر   .أجرة يف العادة مثل لو غصب سيارة مدة شهر فنلزمه 

  فصل
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هلا حكم من صحة وفساد كاحلج والطهارة أي اليت )  وتصرفات الغاصب احلكمية( 
كل تصرفات   املالك لعدم إذن)  طلة( وحنومها والبيع واإلجارة والنكاح وحنوها 

طلة بيع وإجارة ونكاح وكل شيء  ملغصوبالغاصب  إذا اجتر  فالربح ملالكه وإن اجتر 
ول يف قيمة والق(  :يف املغصوب فالربح للمالك، إذا حصل خالف يف قيمة التالف، قال

ن )  أو صفته( أي قدر املغصوب )  أو قدره( قول الغاصب ألنه غارم )  التالف
أي قول الغاصب ملا )  قوله(  ـوقال الغاصب مل يكن كاتبا ف قال غصبتين عبدا كاتبا

هذا اخلالف يف الصفة وأما اخلالف يف القدر قال غصبتين عبدا قال بل عبدين،  تقدم
م أن القول قول الغارم دائما فالغاصب اآلن يضمن الغصب لكن يقولون القاعدة عنده

إذا حصل لكن إذا حصل اتفاق يف قدر املغصوب انتهى املوضوع أو يف صفة املغصوب 
انتهى املوضوع لكن إذا حصل اخلالف هو غاصب نعم لكن غاصب كم، إذا قيل 

نازع فيه فيصري قول اختلفوا تسعة أم عشرة املغصوب التسعة متيقنة أما العاشر هو املت
ن قال الغاصب كانت )  يف رده أو تعيبه( القول )  و( الغارم وهنا يكون الغاصب، 

 ألن األصل عدم الرد والعيب)  قول ربه(  ـفيه أصبع زائدة أو حنوها وأنكره مالكه ف
إذاً إذا حصل اخلالف يف الرد قال الغاصب أ رددت إليك مالك املغصوب وذلك قال مل 

ا معيبة وقال استل م فالقول قول املالك، أو قال الغاصب هو معيب السيارة اليت أخذ
وإن  صاحب السيارة مل تكن معيبة ملا سرقتها وغصبتها مل تكن معيبة فالقول قول املالك،

شهدت البينة أن املغصوب كان معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال 
اآلن اخلالف ليس بكونه معيب أم ال  ألنه غارماملالك تعيب عندك قدم قول الغاصب 

بل اخلالف اآلن مىت حدث العيب هل حدث العيب بعد الغصب أم قبل الغصب قال 
يعين  أي رب املغصوب)  ربه( الغاصب )  وإن جهل( هنا قول الغاصب ألنه غارم، 

 "١"مسلمه إىل احلاك :معناه لو أن الغاصب من وراد أن يد املغصوب فماذا يفعل؟ قال
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يعين معناه أنه إذا  ) عنه مضمو "٢"تصدق به ( أو فربئ من عهدته ويلزمه تسلمه
تصدق به ال يعين هذا أن الغاصب ال يضمن لو وجد صاحب املال املغصوب ال بل لو 

أي بنية ضمانه إن  :وجده يعطيه قيمة املغصوب أو مثل املغصوب إذا كان مثلي، قال
 وسقط عنه إمث الغصب يعين ليس للغاصب به لربهن ثواجاء ربه فإذا تصدق به كا

اوكذا حكم رهن ووديعة وحنوه أخذ شيء منها ولو   وليس ملن هي عنده ا إذا جهل ر
معناه لو كان عنده رهن مث مل يعلم صاحب الرهن أين أو عنده أمانة واختفى  كان فقريا

ا مضمو ولي خذ صاحب األمانة نفس الشيء يسلمها احلاكم أو يتصدق  س له أن 
منها شيء، انتقل اآلن املصنف إىل مسألة أخرى جديدة وهي غري مسألة الغصب تشبه 
الغصب وهي اإلتالف لو أتلف اإلنسان ماال ألحد فإنه يضمن هذا املال أو تسبب يف 

مثلة، قال ومن (  :اإلتالف فإنه يضمن هذا املال املتلف الذي تسبب يف إتالفه ومثل له 
 أو فتح قفصا( ربه ضمنه ألنه فوته عليه  بغري إذن)  حمرتما( ريه ماال لغ "١") أتلف

( فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه " ٣") ( فتح )  أو(  عن طائر فطار ضمنه "٢")
زق مائع أو جامد فأذابته  يعين فتح غطاء لزيت أو مسن فذاب" ٤") أو حل وكاء

طا( حل )  أو(  بب بفتح الوكاء،ألنه املتس أو ألقته ريح فاندفق ضمنه الشمس  ر
( ما فيه )  فذهب ما فيه أو أتلف( عن مقيد  ) قيدا( حل )  أو(  عن فرس "٥")

شر إتالف أو   ألنه تلف بسبب فعله)  ضمنه( أي حنو ما ذكر )  وحنوه شيء كل من 
شر ضمن وإن تسبب ضمن، وإن وجد مباشر  تسبب يف إتالف فإنه يضمن، إن 

وإن ربط دابته بطريق ضيق (  :الذي يضمن؟ املباشر، مسألة جديدةومتسبب فمن 
لربط)  ضمن( أو أتلف شيئا )  فعثر به إنسان هنا قوله وإن ربط دابة بطريق  لتعديه 
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لطريق فإنه يضمن  ضيق اكتبوا املذهب ولو كان الطريق واسعا، املذهب أنه لو ربط دابة 
ه لو ترك يف ومثل :املنتهى، يف اإلقناع، قال سواء كان الطريق ضيق أو واسع صرح به يف

يعين فعثر به  أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إىل حائط الطريق طينا أو خشبة
شر أم ألنه تسبب؟ تسبب، قال ( ما يضمن مقتين )  ـك  ( :إنسان فإنه يضمن هل ألنه 

ذنه أو عقره خارج  قتنائه فإن دخل منزله ألنه مت) الكلب العقور ملن دخل بيته  عد 
لدخول هذان موضعان إذا كان عنده كلب عقور   منزله بغري إذنه مل يضمنه ألنه متعد 

ذنه فعقره يضمن، أو ترك الكلب العقور خيرج خارج الدار فعقره  فدخل شخص داره 
خارج الدار فإنه يضمن إذاً فيه صورة ال يضمن لو دخل الرجل الدار يغري إذنه فعقره 

ل يف العقور هنا ال يضمن، الكلب  وإن أتلف العقور شيئا بغري العقر كما لو ولغ أو 
ء إنسان فال ضمان أل لعقور وحكم أسدإ كل  ن هذا ال خيتص  ومنر وذئب وهر 

يعين يف ضمان ما تتلف، عرفنا  الطيور وتقلب القدور يف العادة حكم كلب عقور
قول لو أتلف شيئا بغري العقر فإنه ال الكلب العقور مىت يضمن ومىت ال يضمن لكن ي

كل حلم يضمن،  كلها للحم وقيل ال وإمنا تقتل حني وله قتل هر  يعين له أن يقتل اهلر 
لقتل  وهي احلدأة والغراب  الفواسقو وحنوه أكلها كالصائل وقيل ال إن مل تندفع إال 
يف املكان  بئرا لنفسه وإن حفر يف فنائه :والفأرة والعقرب والكلب العقور، مسألة أخرى

ا ضمناملتسع خارج الدار  ملاذا؟ ألنه ملا حفرها خارج الدار تسبب يف  ما تلف 
اوإن حفرها لنفع املسلمني بال  اإلتالف، ألنه  ضرر يف سابلة مل يضمن ما تلف 

إذا بىن اجلدار مستقيما فمال احلائط يعين وقد  وإن مال حائطه :، مسألة أخرىحمسن
ومل يهدمه حىت أتلف شيئا مل يضمنه ألن امليل حادث والسقوط بغري  مابناه مستقي

وما أتلفت البهيمة ( يقصد أن اجلدار إذا سقط ليس من فعل صاحبه فال يضمن،  فعله
وعكسه  إن فرط على املذهب، ضمنه صاحبها ليال(  والشجر وغريمها)  من الزرع
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تلفت من الزرع يف الليل فإن صاحبها اآلن ظاهر عبارة املصنف أن البهيمة ما أ ) النهار
يضمن واملذهب ال، الصحيح من املذهب يقول يف اإلنصاف أنه ال يضمن إذا مل يفرط 

معناه لو أتلفت البهيمة من الزرع ليال بدون تفريط من صاحبها فال يضمن وإن كان 
عليها بتفريط فإنه يضمن، كيف يكون بتفريط؟ مثال ترك البهيمة مل يربطها أو مل يغلق 

الباب فخرجت وأتلفت نعم، إذاً ليال ضمنها صاحبها وعكسه النهار يعين ما أتلفت 
البهيمة من الزرع يف النهار فإنه غري مضمون، ملاذا النهار؟ يقولون ألن الناس يف النهار 
ا ويف الليل الناس تذهب تنام فينبغي على  يكونون عند زرعهم وعند أمواهلم فيحفظو

 يطلقها يف الليل فيحفظها يف الليل فيقال إذاً على املذهب إذا مل صاحب البهيمة أال
ملا روى مالك عن الزهري عن حزام  :حيفظها يف الليل فرط فإنه يضمن وإال فال، قال

قة للرباء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن على  بن سعد أن 
لنهار وما أف لليل فهو مضمون عليهمأهل األموال حفظها  ) إال أن ترسل  ( سدت 

انتبهوا هلذه املسألة حىت هذه  فيضمن مرسلها لتفريطه)  بقرب ما تتلفه عادة( ارا 
املسألة خالف املذهب ألنه ظاهر الكالم أنه ما أتلفت البهيمة يف الليل يضمن مطلقا 

إال إذا أرسلها جبوار  واملذهب ال يضمن إن فرط ويف النهار ال يضمن مطلقا أال يضمن
الزروع؟ املذهب أنه يف النهار ال يضمن مطلقا يعين انعكست املسألة يف املوضعني، عند 

ارا بقرب ما تتلفه عادة اكتبوا املذهب ال يضمن ولو أرسلها بقرب ما  قوله إال أن ترسل 
ر تتلفه عادة، قال يف اإلنصاف وهو ظاهر كالم األكثرين من أهل املذهب وهو ظاه

وإذا طرد دابة من زرعه مل يضمن إال أن يدخلها  :املنتهى وهو صريح اإلقناع، قال
ا ولو قدر أن خيرجها وله منصرف  مزرعة غريه فإذا اتصلت املزارع صرب لريجع على ر
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إذاً إذا طرد الدابة ال يضمن لكن إذا أدخلها مزرعة الغري معناه  غري املزارع فرتكها فهدر
زارع متصلة فأخرجها من عنده ستدخل مثال يف مزرعة غريه صرب عليها يقول إذا كانت امل

ا قال ولو استطاع أن خيرجها إىل مكان غري مزارع الناس فرتكها ومل خيرجها  ويرجع على ر
كل زرعه، انتقل إىل مسألة البهيمة اليت عليها  فهر إذاً هو الذي فرط وترك البهيمة 

بيد راكب أو قائد أو سائق ( البهيمة )  كانتوإن  ( : راكب هل يضمن أم ال؟ قال
إذاً إذا   كرجلها)  مبؤخرها( ما جنت )  ال( كيدها وفمها ) ضمن جنايتها مبقدمها 

كان عليها قائد أو سائق أو راكب فما تتلفه مبقدمها يضم ال مبؤخرها ملاذا؟ ألنه هو 
سعيد مرفوعا الرجل ملا روي عن  :يتحكم يف مقدمها لن ال حيم يف مؤخرها ملاذا؟ قال

من غريهم   ويف رواية أيب هريرة رجل العجماء جبار ولو كان السبب أي هدر جبار
أكيد  فلو ركبها اثنان فالضمان على املتصرف منهما كنخس وتنفري ضمن فاعله

بع، قال قي جنايتها هدر( : واحد يتقدم ليسوقها والثاين  إذا مل يكن يد أحد )  و
قلنا الضارية مثل   العجماء جبار أي هدر إال الضارية واجلوارح وشبههاعليها لقوله ملسو هيلع هللا ىلص

أو  من آدمي)  كقتل الصائل عليه(  :الكلب العقور فهذه يلزم مالكها أن حيبسها، قال
لقتل فإذا قتله مل يضمنه ألن قتله بدفع جائز ملا فيه من صيانة  غريه إن مل يندفع إال 

آلن األشياء اليت هي هدر ذكر جناية البهيمة يف بعض احلاالت وذلك يقول ا  النفس
ا هدر، قال أو )  كسر مزمار(  ـك) و (  :وقتل الصائل وكسر اآلالت احملرمة يعين أ

ما هي  ) وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية مخر غري حمرتمة( غريه من آالت اللهو 
ملا روى أمحد عن ابن عمر أن  ورةاخلمر احملرتمة؟ مخر اخلالل والثاين مخر الذمي املست

خ النيب قاق مث خرج إىل أسواق املدينة وفيها ز  وهي السكني مدية ذملسو هيلع هللا ىلص أمره أن 
حبضرته وأمر أصحابه بذلك وال يضمن   قد جلبت من الشام فشقت يعين قرب اخلمر
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أما إذا كان  كتا فيه أحاديث رديئة وال حليا حمرما على رجال إذا مل يصلح للنساء
  . يصلح للنساء فإنه ال يتلف ويضمن

  ب الشفعة
لشفعة يضم املبيع إىل  سكان الفاء من الشفع وهو الزوج ألن الشفيع  الشفعة 

انتزاع حصة ( الشريك )  وهي استحقاق(  :تعريف الشفعة ملكه الذي كان منفردا
الكتاب وهو عند شرح الشفعة شرحناها يف أصل  ) شريك ممن انتقلت إليه بعوض مايل

الزاد اآلن لسنا بصدد شرح كل مسألة سبق شرحها وإمنا بصدد أن نشرح اجلديد وقلنا أن 
الدراسة ينبغي أن تكون تراكمية، ما الذي يستحقه الشريك؟ انتزاع حصة الشريك الثاين 
لث فالشفعة  عها الشريك الثاين لطرف  لث كما لو  ممن انتقلت إليه يعين من طرف 

عين حق يعطى للشريك أن ينتزع هذه احلصة اليت هي للشريك الثاين ممن اشرتاها من ي
الشريك الثاين قال ممن انتقل إليه بعوض مايل ونفهم من هذا أنه لو كان الشريك، الكالم 
اآلن صار الشفعة تدخل يف املشاعات وليست يف اجلريان يعين من كان شريك معك يف 

ع ال خذ هذه األرض فهذا الذي لو  شريك حصته أو بعض حصته لك احلق أن 
احلصة املباعة م الطرف الثالث الذي اشرتاها بنفس القيمة اليت بيعت عليه لكن بشرط 

عها أما لو أهداها أو وهبها ليس لك احلق أن تقول  تكون انتقلت إليه بعوض مايل يعين 
ا أ الذي آخذها لكن لو كان شريكك يف األرض قس متم الشركة قسمتم أ أحق 

األرض وحددمت عامل حصة كل واحد وقلتم هذه األرض اليت هي مثال مائة يف مائة أو 
عشرين يف عشرين نقسمها عشرة يل وعشرة لك وتلك حصتك فاآلن حتولتم من شركاء 

ع حصته ليس لك الشفعة فالشفعة تدخل يف الشراكة ال تدخل يف  إىل جريان فلو 
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يقصد  كالبيع والصلح واهلبة مبعناه  :مث مثل للعوض املايل، قال اجلوار، قال بعوض مايل
اهلبة اليت تكون مبعىن البيع يعين اهلبة على عوض يعين لو وهبها لشخص على أن يهبها 

هذا الشخص للواهب مثلها فصارت بيع أما اهلبة اليت بدون مقبل فال، ليس له الشفعة، 
البيع ومثل ما لو صاحل ع مال أو كذا أو  إذاً حق الشفعة إذا انتقلت بعوض مايل مثل

ا، قال بثمنه الذي استقر ( فيأخذ الشفيع نصيب البائع  :وهب هبة الثواب يسمو
خذها مبائة ألف  ) عليه العقد ل فلك احلق أن  ع حصته مبائة ألف ر إذاً شريكك 

خذها ممن اشرتاها، قال ل   ملسو هيلع هللا ىلص قضى ملا روى أمحد والبخاري عن جابر أن النيب :ر
 فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة أي املشاع لشفعة يف كل ما مل يقسم

بغري ( نصيب الشريك )  فإن انتقل(  :ألنه أصبحوا جريان اآلن يفرع على ما مضى قال
رث مثال مات  كاإلرث "١") عوض هذا ليس به شفعة مثل لو انتقل نصيب شريكك 

ا انتقلت بغري عوض فذهبت حصته  ا أل ألخيه فليس لك أن تقول هلذا األخ أ أوىل 
 "٢"غري مايل)  أو كان عوضه(  هذه أمثلة لغري العوض واهلبة بغري ثواب والوصية مايل،

ألن هذا ليس به  ) صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فال شفعة( ن جعل 
وجة مهرها احلصة اليت يشاركك فيها عوض مايل وإمنا هذا عوض يعين شريكك دفع للز 

ا مل تدفع يف مقابل عوض  ا أل خذ األرض من الزوجة وتقول أ أوىل  فليس لك أن 
مايل وإمنا هي دفعت يف مقابل عقد نكاح أو خلع الزوجة مثال شريكتك امرأة متزوجة 

ذه وخالعت زوجها فدفعت له مال حىت تفدي نفسها، املال الذي دفعته حصتها يف ه
األرض، قال أو صلحا عن دم عمد يعين رجل قتل عمدا فاستحق القصاص فصاحل فقال 

ألنه مملوك بغري مال أشبه اإلرث  أعطيكم هذه احلصة مقابل أن تعفوا عين فال شفعة
أي إلسقاط ) وحيرم التحيل إلسقاطها(  وألن اخلرب ورد يف البيع وهذه ليست يف معناه

يعين يكون شريكك يبيع األرض ويقول وهبتها حىت  الشفعة، كيف يتحيل إلسقاطها؟
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ي حيلة ال جيوز، قال ال جيوز  أي اإلمام أمحد قال اإلمام :يسقط الشفعة فإسقاطها 
شيء من احليل يف إبطاهلا وال إبطال حق مسلم واستدل األصحاب مبا روى أبو هريرة 

دىن احليلأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهو  اآلن  د فتستحلوا حمارم هللا 
ختصار  سيبني فيما تدخل الشفعة وما هي األشياء اليت ال تدخل الشفعة وحنن قلنا 

الشفعة تدخل يف العقار املشاع، وما ليس عقارا ال يدخل، وما كان عقارا غري مشاع ليس 
عين لو كانت ي ) لشريك يف أرض جتب قسمتها( الشفعة )  وتثبت(  :فيه شفعة، قال

الشراكة يف أرض ال جتب قسمتها يعين ال ميكن تقسيمها كما لو كانت صغرية جدا ال 
ألنه ال  فال شفعة يف منقول كسيف وحنوه :تنقسم فهذه ال تدخل الشفعة وهلذا قال

نص فيه وال هو يف معىن املنصوص وال فيما ال جتب قسمته كحمام ودور صغرية 
 ال شفعة يف فناء وال طريق وال منقبة رواه أبو عبيدة يف الغريب وحنوها لقوله ملسو هيلع هللا ىلص

يعين املقصود طريق مشرتك غري  واملنقبة طريق ضيق بني دارين ال ميكن أن يسلكه أحد
فذ الذي مسيناه قدميا درب مشرتك  فذ فإذا بيع الدار وكانت هذه الدار على طريق غري 

ة يف هذا الطريق، إذا بيعت الدار أو بيع الطريق فيما مضى فعند ذلك ال تدخل الشفع
يعين الدار مع طريقها فال شفعة للجريان يف هذا الطريق، اآلن الشفعة يف األرض هب أن 

األرض عليها بناء أو عليها شجر فهل تدخل الشجر أم ال؟ تدخل تبع لكن ال تدخل 
الغراس ( أي األرض )  ويتبعها(  :الشفعة يف بيع الغرس وحده هذا املعىن وهلذا قال

ع النخلة وله شريك يف هذه النخلة فباع  ) والبناء لكن تصور أن شخص عنده خنلة 
حصته فهل تدخلها الشفعة فهل للشريك الثاين أن يقول أ أشرتي احلصة؟ اجلواب ال 
تدخل الشفعة لكن إذا بيعت األرض وعليها النخل يعين هو ميلك نصف هذه املزرعة 
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عيها خنل فباع نصفها نصف األرض مبا عليها من خنل فللشريك الثاين له أن  فهذه املزرعة
خذ هذه احلصة من املشرتي بقيمتها فدخلت الشفعة اآلن يف النخل لكن دخلت تبع 

فتثبت الشفعة فيهما تبعا لألرض إذا بيعا معها ال إن  :ومل تدخل استقالال وهلذا قال
ب إذا بيعا مع األرض )  ال الثمرة والزرع(  بيعا منفردين هذه املسألة هي إحالة على 

ع اإلنسان النخلة مثال وعليها مثر  ب بيع األصول والثمار وقلنا إذا  تقدم، تذكرون 
فهل يدخل يف البيع أم ال؟ على املذهب إذا تشقق الطلع، فاألصل ال يدخل، اآلن ال 

ع النخلة وعليها مثر فال يدخل الثمر األصل أنه  أتكلم عن الشفعة بل أتكلم عن النخلة 
ع األرض وفيها خنل والنخل فيه مثر فالذي بيع األرض  ال يدخل الشرط صحيح، 

والنخل دون الثمر فالثمر إذا وجد فهو للبائع وليس للمشرتي هذه هي القاعدة وبناء عليه 
ا، قال مع األرض فال إذا بيعا )  ال الثمرة والزرع(  :اآلن هو يكرر املسألة اليت سبق بيا

لشفعة ألن ذلك ال ي  كقماش الدار دخل يف البيع فال يدخل يف الشفعةيؤخذان 
ث يف  ع حصته يف البيت فهل يدخل األ يعين كأساس الدار ال يدخل يعين ملا واحد 

ث مل يدخل يف البيع فبالتايل ال يدخل يف الشفعة، ليس للشريك  البيع؟ ال يدخل إذاً األ
ث، قال املصنفيف هذه الدار  أل ث جابر حلدي "٣") فال شفعة جلار(  :أن يطالب 

خر يف طلبها  السابق اآلن انتقل إىل مسألة جديدة أن الشفعة على الفور يعين إذا 
على الفور وقت علمه فإن مل يطلبها (  أي الشفعة)  وهي(  :تسقط هذه القاعدة، قال

لبيع ) إذن  وعلمنا من ذلك أنه لو أخرها  ) بطلتبال عذر ( أي وقت علم الشفيع 
 لقوله ملسو هيلع هللا ىلص الشفعة ملن واثبها :لعذر ال تبطل وآلن سيذكر األعذار لكن ننتهي من الدليل

، اآلن ما هي ويف رواية الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه وهذا ال يعرف مرفوعا
لتأخري؟ فهو على شفعته ولو  "١"لبيعفإن مل يعلم  األعذار اليت ال تسقط الشفعة 

ن علم ليال  الصباح أو حلاجة أكل أو فأخره إىل "٢"مضى سنون وكذا لو أخر لعذر 
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لصالة وسننها أو "٣"شرب ب أو خروج من محام أو ليأيت  هذا  طهارة أو إغالق 
ذه األشياء ال يسقط الشفعة، ا إن  وإن علم وهو التأخري  غائب أشهد على الطلب 

)  أو صاحلين( ما اشرتيت )  للمشرتي بعين( الشفيع ) وإن قال ( ى الشهادة، عل قدر
لبيع سقطت لرتاخيه عن األخذ )  أو كذب العدل( سقطت لفوات الفور  املخرب له 

يعين مل تتبني له  يعلم احلال على وجههمل بال عذر فإن كذب فاسقا مل تسقط ألنه 
أخذ ( الشفيع ) أو طلب  ( :قة، الصورة الرابعةاحلقيقة أما خبرب العدل تبينت له احلقي

ع حصته  شفعته)  سقطت( أي بعض احلصة املبيعة ) البعض  يعين قيل له شريكك 
خذها كلها أو  فقال ال أريد احلصة كاملة أريد نصف حصته فتسقط الشفعة إما أن 

ملشرتي بتبعيض الصفقة عليه والضرر ال يزال مب يرتكها عند صور ثله ألن فيه إضرارا 
ا، ما هي؟ قال وال تسقط الشفعة : ال تسقط الشفعة مع أن ظاهرها أن الشفعة تسقط 

ع حصته أن الوسيط بني الشريك وبني املشرتي  إن عمل الشفيع دالال بينهما شريكك 
هذا يسقط الشفعة أم ال؟ قال ال، بينهما يعين بني البائع واملشرتي ملاذا ال تسقط؟ يقول 

يعين  أو توكل ألحدمهاال يكون إال بعد البيع واآلن عالمة الرضا منه قبل البيع،  إسقاطها
لشفعة  ع حصته وكان هو الوكيل وبعدما انتهى العقد طالب  البائع أو املشرتي شريكه 
فله ذلك، ال يقال له أنت راض كنت وكيل يف العقد هذا الكالم قبل انتقال احلصة لكن 

أو  :إسقاط الشفعة فإن أسقطها قبل البيع ال تسقط، قالبعد البيع هو هذا وقت 
للفظ قال أ ال أريد الشفعة لو بعت أ مسقط حقي  أسقطها قبل البيع يعين أسقطها 

ا حق )  اثنني بقدر حقيهما( شريكني )  ـل والشفعة(  :يف الشفعة هذه الثالثة مث قال أل
 لو تصور أن هذه الدار أو هذه يعين يستفاد بسبب امللك فكانت على قدر األمالك
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ع حصته فالشفعة لكال االثنني بقدر ملكهم، قال : األرض بني ثالثة شركاء واألول 
فصاحب النصف له ثالثة  للثالث، وسدس للثاين وثلث لألول فدار بني ثالثة نصف

فباع رب الثلث فاملسألة  أسهم، وصاحب الثلث له سهمان، وصاحب السدس له سهم
 والثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثالثة ولصاحب السدس واحدمن ستة 

ع احلصة املبيعة والثاين له الربع فقط فإن عفا (  :قال. يعين واحد له احلق يف ثالثة أر
يعين افرض صاحب  الكل) أخذ اآلخر الكل أو ترك  (أي أحد الشفيعني )  أحدمها

ألن يف أخذ البعض  خذ األربعة أو الالسدس قال أ ال أريد شيء فالثاين إما أن 
ملشرتي ولو وهبها لشريكه أو غريه مل يصح طبعا تسقط الشفعة فهذه اهلبة ال  إضرارا 

تصح ألن هذه اهلبة دلت على إسقاط حقه يف الشفعة فتسقط الشفعة، اكتبوا وسقطت 
خذ إال الكل أو يرتك فإن الشفعة،  أخذ وإن كان أحدمها غائبا فليس للحاضر أن 

خذ حصته إذاً إذا كان فيهم واحد غائب فال ندري هو  الكل مث حضر الغائب قامسه
يريد الشفعة أم يسقط الشفعة فال نعلم نقول إذاً ليس من حقك أن تضر بشريكك إما 

خليار خذ احلصة كاملة أو ترتكها كاملة فإن جاء الشريك الثالث هو    .أن 
فللشفيع أخذ حق أحدمها ألن  "١") واحد وإن اشرتى اثنان حق(  :قال املصنف

ع نصفه  العقد مع اثنني مبنزلة عقدين شريكك ميلك النصف وأنت متلك النصف 
خذ احلصتني أم "ب"الربع، و"أ"لرجلني لـ الربع، فهل جيب عليك أنت أيها الشفيع أن 

ا عقدين، قال خذ إحدامها أل ى ن اشرت  "٢") أو عكسه(  :أخذ إحدامها؟ ميكن 
افرض أننا نقول أنتم ثالثة شركاء كل  واحد حق اثنني صفقة فللشفيع أخذ أحدمها

لث مشرتي امسه أ فاشرتى حصة االثنني فأنت الشريك  واحد له الثلث وجاء شخص 
خذ  خذ إحدامها فلك أن  خذ احلصتني أم  الثالث لك حق الشفعة يف اجلميع البد 

خذ إحدامها، قال لثة ألن تعدد البائع كتعدد املشرتي: االثنني ولك أن  أو (  :صورة 
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من أرضني صفقة واحدة فللشفيع ( بكسر الشني أي حصتني )  اشرتى واحد شقصني
رض دون أرض )أخذ أحدمها  تصوروا هذه املسألة أ اآلن  ألن الضرر قد يلحقه 

أملك  عندي شريك يف أرضني، يف األرض األوىل أملك النصف، ويف األرض الثانية
ع حصتيه يف األوىل ويف الثانية لشخص واحد، اآلن يل حق  النصف، وشريكي هذا 

ع شقصا (  :الشفعة يف األوىل ويف الثانية ويف أحدمها هذا معناه، الصورة الرابعة وإن 
اآلن شريكي هذا أ  شقص حبصته من الثمنيف عقد واحد فللشفيع أخذ ال) وسيفا 

لنصف وأش ع نصف سيفه ونصف  اركه أيضا يف سيفأشاركه يف أرض  لنصف وهو 
أرضه فما الذي حيق يل يف الشفعة البد أن آخذ األرض مع السيف فاألرض تدخل 

ألنه  :الشفعة أما السيف فال أو سيارة ال تدخل الشفعة فلي احلق يف األرض فقط، قال
أو تلف (  :مسةالصورة اخلا الشفعة إذا بيع منفردا فكذا إذا بيع مع غريه جتب فيه

إذا تلف بعض املبيع فللشفيع  )بعض املبيع فللشفيع أخذ الشقص حبصته من الثمن 
 ألنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي :احلق يف أخذ الباقي الذي مل يتلف، قال

خذ حصته من الثمن، مثل لذلك فقال كما لو أتلفه آدمي الذي مل يتلف فلو  :يعين 
لف لف، فال يقصد دار كاملة يقصد حصة، أي  أي اشرتى دارا  شقصا من دارا 

لف  يعين يقصد نقصت  ا أو هدمها أي املشرتي فباع تساوي ألفنيحصة من دار 
لف قيمتها ع  أخذها الشفيع خبمسمائة فبقيت  إذاً صور شريكي مثال يف الدار 

بنصف القيمة نصف حصته والذي اشرتى نصف احلصة هدم نصفها فاآلن أ آخذها 
ا  لف وإن كانت تساوي ألفني فباع  أو هدم جزئها املدفوعة هذا املعىن، اشرتى دارا 

فأصبحت احلصة، صارت القيمة تساوي ألف يعين قيمة احلصة كلها ألف أخذها الشفيع 
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اكتبوا عندها ال شفعة لصاحب الوقف على  "١") وال شفعة بشركة وقف(  خبمسمائة،
ر أن شريكي يف األرض وقف فأ بعت حصيت فهل للوقف حق صاحب الطلق، تصو 

خذ حصيت؟ ال صاحب الوقف ال، قال لشفعة فال  :الشفعة يف أن  ألنه ال يؤخذ 
م امللك م يعين  جتب به ألن مستحقه غري  الوقف صاحبه ومستحقه ال ميلك ملك 

)  وال(  :قط، قالوقف على الفقراء والفقراء ال ميلكون الوقف هم يستحقون اخلراج ف
ن كان شريكا يف املنفعة كاملوصي له  "٢") سابق( للرقبة )  غري ملك(  ـشفعة أيضا ب

  ا أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فال شفعة ألحدمها على اآلخر لعدم الضرر
من هو الذي يستحق الشفعة؟ الذي ميلك جزءا من الرقبة قبل حتول احلصة فنحن نقول 

ع ن فأ آخذها من الطرف الثاين ألين أسبقه يف امللك يف هذه  شريكي  حصته لطرف 
العني، صاحب حق الشفعة هو متقدم ملكه على ملك املشرتي فهو ميلك جزء من العني 

قبل أن ميلك املشرتي لكن لو تصور شيء ما يف سابق ملك مثال لو أن شريكي ميلك 
ص آخر يف وقت واحد فاآلن االثنني أ،ب النصف فباع ربعه لشخص والربع الثاين لشخ

من فيهم متقدم على الثاين؟ ما أحد فيهم متقدم على الثاين لكن أ متقدم عليهما فليس 
لشفعة من ب، ال فأنت دخلت معه وال ب أوىل من أ لكن أ أوىل من  لـ أ أن يطالب 

 كافر على مسلمل( شفعة )  وال(  :االثنني ملاذا؟ ألن عندي ملك للرقبة سابق، قال
  .ألن اإلسالم يعلو وال يعلى "٣")

  فصل
انتقل إىل مسألة أخرى وهي لو أن املشرتي، هل تعرفون من هو املشرتي؟ عند شريك 

وعند شفيع وعند مشرتي الطرف الثالث، لو أن املشرتي اشرتى وتصرف يف العني فما 
فعة فليس له التصرف حكم هذا التصرف؟ نقول إن كان تصرفه بعد طلب الشفيع للش

لكن لو تصرف قبل أن أطلب الشفعة فهل له التصرف أم ال وهل ميضي تصرفه أم ال؟ أو 
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نقول بعبارة أوضح ما هو الذي ميضي فيه تصرفه وما هو الذي ال ميضي؟ ألنه سيمضي 
يف أشياء وال ميضي يف أشياء، كالمنا يف تصرف املشرتي  قبل طلب الشفيع للشفعة أما 

أي مشرتي )  وأن تصرف مشرتيه(  :ا أصبح ال حيق له أن يتصرف، قالبعد طلبه
طل شقص ثبتت فيه الشفعة )  رهنه أو هبوقفه أو هبت(  قبل طلب الشفعة أما بعدها 

لشفعة هو وقف احلصة أو ) ال بوصية سقطت الشفعة ( أو صدقة به  قبل أن أطالب 
املذهب، واملذهب أن رهنه ال وهبها فال أستطيع أن أطالب، أو رهنها وهذا خالف 

ا  يسقط الشفعة، الصورة الرابعة أو صدقة تصدق به سقطت الشفعة يعين ال إن أوصى 
لشفعة ال  ا للفقراء فلي أن أطالب  لكن لو أنه قبل أن أطلب الشفعة هو أوصى 

لشفعة على املذهب لكن لو وقفها أو وهبها أو  تسقط الشفعة ولو رهنها يل أن أطالب 
ا ال، قالت ملوقوف عليه واملوهوب له وحنوه: صدق  ألنه ملكه  ملا فيه من اإلضرار 

ألن اإلنسان إذا أوصى بوصية ميكن أن  بغري عوض وال تسقط الشفعة مبجرد الوصية به
إن )  و( قبل قبول املوصى له بعد موت املوصي لعدم لزوم الوصية  يرجع يف الوصية

حد البيعني( أي للشفيع )  ببيع فله( تصرف املشرتي فيه  ألن سبب )  أخذه 
ع على  وألنه شفيع يف العقدين الشفعة الشراء وقد وجد يف كل منهما شريكي 

لث فهل بيعه هذا يسقط حقي أ يف الشفعة؟ ال وإمنا  ع لطرف  املشرتي واملشرتي 
الثاين؟ من حقي يبقى، عندما آخذ احلصة حبق الشفعة آخذها من املشرتي األول أم من 

أيهما، أخذه من أحد البيعني يعين ممكن آخذه من املشرتي األول الذي اشرتى من 
 :شريكي أو الثاين الذي اشرتى من املشرتي من شريكي قال ألنه شفيع يف العقدين، قال

ئعه مبا دفع له ألول رجع الثاين على  يعين لو أخذت األرض من األول  فإن أخذ 
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لبيع األول رجع الثاين على األول معناه انه سريجع األ ول على الثاين يقول فإن أخذ 
 والعوض هو األرض أو احلصة مل تسلم، ألن العوض مل يسلم لهملال الذي دفعه لألول 

وإن أجره فللشفيع أخذه وتنفسخ به اإلجارة هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب 
نع من تصرفه وأما تصرفه بعد ألنه ملك املشرتي وثبوت حق التملك للشفيع ال مي

وبعضهم يقول ألنه موقوف حلق الشفيع يطالب  الطلب فباطل ألنه ملك الشفيع إذاً 
انتبهوا صار فيه فاصل زمين املشرتي اشرتى  احلاصلة قبل األخذ)  وللمشرتي الغلة(  به،

 احلصة فيها فرتة ميكن يكون أجر األرض ميكن يكون استفاد من األرض ميكن يكون جىن
مثر ميكن أشياء كثرية فما الذي للمشرتي، وهو الطرف الثالث الذي اشرتى من الشريك، 

النماء ( له أيضا )  و(  لشفعة احلاصلة قبل األخذ "١") وللمشرتي الغلة(  :قال
لضمان " ٢") املنفصل  الزرع والثمرة الظاهرة( له أيضا )  و( ألنه من ملكه واخلراج 

ع األرض وفيها شجر عليه مثر للمشرتي فالثمرة ملن؟ ركزوا معي ش" ٣") ريكي 
لشريكي، هب أنه بعدما اشرتاها املشرتي صار فيه مثر آخر فباعها لثالث فالثمرة 

عها  ) الزرع والثمرة الظاهرة( له أيضا )  و(  :للمشرتي األول وهلذا قال اآلن هو 
ا حبق الشفعة وكان ف يها مثر فهل يدخل؟ ال يدخل لثاين الثالث أ سحبتها منه وأخذ

أي  :هذا املعىن معناه أنه صاحب الثمرة اليت سيملكها ستبقى له، الثمرة الظاهرة قال
املؤبرة ألنه ملكه ويبقى إىل احلصاد واجلذاذ ألن ضرره ال يبقى وال أجرة عليه وعلم 

خذها البائعمنه أن النماء املتصل جر إذا كرب كالش  هذا النماء املتصل سيتبع العني فال 
بريها ستكون مع السلعة ستذهب للشفيع مع السلعة والطلع إذا مل يؤبر  يعين الثمرة قبل 

لعيب لشفعة كالرد  لعيب ملا ترد السلعة املعيبة  يتبع يف األخذ  يعين يقول مثل الرد 
يف حال يعذر فيه )  أو غرس( املشرتي ) فإن بىن (  :فإن منائها املتصل معها، قال

لتأخريالش لتأخري، ما هي  ريك  اآلن املشرتي بىن أو غرس يف حال يعذر فيه الشريك 
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لتأخري؟ منها إذا مل يعلم مثال، هو مثل، اآلن كيف بىن  احلال اليت يعذر فيها الشريك 
ن قاسم  :هذا الشريك اجلديد أو غرس يف أرض مشاعة، حىت خنرج من هذا املأزق، قال

عناه أنه اشرتى من شريكي مث فصلوا األرض وقسموها مع وكيلي م وكيل الشفيعاملشرتي 
فقامسه أو قاسم الشفيع إلظهاره  أو رفع األمر للحاكم وأ ال أدري أ مسافر مثال،

دة يف الثمن وحنوه هذا الكالم كله حىت خنرج من كيف بىن يف أرض  مث غرس أو بىن ز
شرتى من شريكي مث قال أ اشرتيتها مشرتكة مشاعة، الثالثة أو قاسم الشفيع معناه ا

ل أ قلت ال أريد، مث قال  ل وهو اشرتاها خبمسمائة ألف فلما قال مليون ر مبليون ر
نريد أن نقسم فقسمنا فبىن مث اكتشفت انه اشرتاها خبمسمائة فهل يل حق الشفعة أم ال؟ 

أن قسم األرض فماذا نفعل إن بىن أو غرس بعد يل حق الشفعة لكن اآلن حصل بناء، 
وليس مبا أنفق فال نقول له كم صرفت بل  ) فللشفيع متلكه بقيمته(  :فما احلكم؟ قال

معناه يف هذه احلالة أ مل أعلم أو علمت لكن خدعين  دفعا للضرركم قيمة هذا البناء 
لشفعة مث طلب القسمة فقسمنا األرض مث بىن مث اكتشفت  مثال يف السعر فلم أطالب 

لشفعة واآلن فيه شجر أو بناء فأ اآلن يل احلق أن آخذ أن السعر  خمتلف فطالبت 
لقيمة اليت بيعت عليه وآخذ الشجر أو آخذ البناء بقيمتها السوقية، قيمتها يف  األرض 

فتقوم األرض مغروسة أو مبنية مث تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة  :السوق، قال
ين الغراس والبناء أي ما نقص من قيمته )  نقصه قلعه ويغرم( للشفيع )  و(  :حال 

احلال الثاين أن أهدم البناء وأعطيه القيمة وإذا   لقلع لزوال الضرر به فإن أىب فال شفعة
كان حصل نقص يف قيمة الغرس أعطيه الفرق فإن أىب الشفيع الغرم فال شفعة يعين إذا 

ما أن آخذ الشفعة وأدفع قيمة البناء أو رفضت وقلت ال أريد أخذ البناء فال شفعة يل، إ
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ولو اختار الشفيع )  أخذه( أي رب الغراس أو البناء )  ولربه(  :ال شفعة، مث قال
خذه)  بال ضرر( متلكه بقيمته  إذاً أ خمري بني أن آخذ األرض وأدفع  يلحق األرض 

نقص لكن لو قيمة الغرس أو أن أقلع الغرس وأعطيه قيمة الغرس إن تلف أو فرق إن 
خذه  صاحب الغرس قال ال أريد بيعه وأريد أخذه فيأخذه لكن املصنف قال هنا له أن 

خذه لكن الشارح قال وكذا مع ضرر كما يف املنتهى وغريه  :بال ضرر يلحق األرض 
خذ غرسه إال إذا كان فيه  املاتن قيد قال صاحب الغرس له أال يوافق ببيع الغرس وأن 

خذ الغرس سواء كان فيه ضرر أو ضرر علي لكن هذ ا خالف املذهب واملذهب له أن 
ال ضرر، فقوله وكذا مع ضرر هذا هو املذهب، إذاً املذهب له أخذه ولو مع ضرر، ملاذا؟ 

لضرر: قال )  وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت( ، ألنه ملكه والضرر ال يزال 
ا الشفعة إن )  و( لتمليك أشبه خيار القبول ألنه خيار ل فليس للورثة أن يطالبوا 
لطلب ولذلك ال  ألن)  لوارثه( ي بعد الطلب ثبتت أ)  بعده( مات  احلق قد تقرر 

خر  تسقط بتأخري األخذ بعده لطلب فلو  أي بعد الطلب يقول ألن حق الشفعة تقرر 
خر األخذ أخذ الشفعة أخذ احلصة ال يسقط الشفعة بعد الطلب  هذا األخذ ال يسقطه 

خذ(  :معىن ولذلك ال تسقط بتأخريه، قال الذي )  بكل الثمن( الشفيع الشقص )  و
لثمن رواه أبو إسحاق اجلوزجاين يف  استقر عليه العقد حلديث جابر فهو أحق به 

ألن يف أخذه بدون دفع  )  بعضه سقطت شفعته( الثمن أو )  فإن عجز عن( املرتجم 
ملشرتي والضر  لضرركل الثمن إضرارا  يعين إما يشرتي احلصة كاملة وإما  ر ال يزال 

يرتكها أو تسقط الشفعة هذا معناه، لو قال ما عندي فلوس سأحضر رهن أو كفيل فهل 
مسألة  وإن حضر رهنا أو كفيال مل يلزم املشرتي قبوله :يلزم املشرتي؟ ال يلزمه، قال

تها مبائة ألف أ ما عندي مائة لو قال أ ما عندي فلوس أنت أيها املشرتي اشرتي: نية
وكذا ال يلزمه قبول عوض عن الثمن  :ألف لكن سأعطيك سيارات فهل يلزمه؟ ال، قال
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 رضاً وللمشرتي حبسه على مثنه قاله يف الرتغيب وغريه ألن الشفعة قهري والبيع عن 
م خذ مهلة معتادة لكنه ال يقيل فيها،  وميهل إن تعذر يف احلال ثالثة أ لو أن يعين 

خذ( الثمن )  و(  :املشرتي اشرتى من الشريك بثمن مؤجل، قال ( الشفيع )  املؤجل 
(  ألن الشفيع يستحق األخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته)  املليء به

خذه إذا كان الثمن مؤجال )  وضده ) بكفيل مليء  (أي ضد املليء وهو املعسر 
ع للمشرتي ب دفعا للضرر ثمن مؤجل فهل آخذه أ بثمن مؤجل؟ إذا كنت شريكي 

يعين كان مؤجال  أي الثمن وإن مل يعلم الشفيع حىت حل مليء نعم، غري ذلك بكفيل،
إذاً ليس يل أن آخذه مؤجال،  فهو كاحلال :وقت الشراء لكن اليوم أصبح حال قال

لشفعة إال ع احلصة على املشرتي بثمن مؤجل شهرين وأ مل أعلم   بعد شهرين شريكي 
أي يف  )ويقبل يف احللف (  :فهل آخذ هذا الشقص بثمن مؤجل؟ ال بل حل، قال

مع ميينه )  املشرتي قول( لواحد منهما ) مع عدم البينة ( يف قدر الثمن  االختالف
يعين اآلن إذا حصل خالف بني كالم شريكي قال بعتها مبائة ألف واملشرتي  ألنه العاقد

لثمن والشفيع   مثال فنقدم قول من؟ قول املشرتييقول اشرتيتها خبمسني فهو أعلم 
(  ليس بغارم ألنه ال شيء عليه وإمنا يريد متلك الشقص بثمنه خبالف الغاصب وحنوه

لف أخذ الشفيع به( املشرتي )  فإن قال أللف )  اشرتيته  )  ولو أثبت البائع( أي 
غلطت  أي املشرتي قراره فإن قالمن األلف مؤاخذة للمشرتي )  كثر( أن البيع 

ومن ادعى على إنسان شفعة يف  أو كذبت أو نسيت مل يقبل ألنه رجوع عن إقراره
لشركة وال يكفي  شقص فقال ليس لك ملك يف شركيت فعلى الشفيع إقامة البينة 

لبيع (إذاً من ادعى شفعة البد أن يثبت امللك،  جمرد وضع اليد يف )  وإن أقر البائع 
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الشفعة ألن البائع أقر حبقني )  وجبت( شراءه ) وأنكر املشرتي  (شقص املشفوع ال
شريكي يقول أ بعت احلصة واملشرتي يقول أ مل أشرتي  حق للشفيع وحق للمشرتي

نكاره ثبت حق  :فماذا أفعل؟ آخذ هذا الشقص من شريكي، قال فإن أسقط حقه 
 الثمن ويكون درك الشفيع على البائعاألخر فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه 

يعين لو ظهر أن هذه احلصة بيعت قبل ذلك أو مستحقة لناس آخرين أو كذا فالشفيع 
ع، إلثبات البيع يعين يف هذه  وليس له وال للشفيع حماكمة املشرتي يرجع على الذي 

املشرتي قال  الصورة يقول ليس له أن حياكم املشرتي ليثبت البيع وإمنا يف هذه الصورة أن
أ مل أشرتي والبائع الشريك يقول بعت حصيت فآخذ احلصة من البائع وهو شريكي وال 
أحتاج أن أحاكم املشرتي وأثبت البيع، اآلن رجع إىل األصل يف الشفعة أن العهدة على 

أ اآلن  ) وعهدة الشفيع على املشرتي وعهدة املشرتي على البائع(  :من؟ قال
ا من املشرتي، فلو ظهر عيب أن هذه احلصة الشفيع أخذت احل صة من من؟ أخذ

مستحقة أو بيعت لناس آخرين أو كذا فرجوعي يكون على املشرتي وهو يرجع على 
اليت مضت وهي لو  يف غري الصورة األخرية :الشريك، هذا الكالم قاعدة عامة وهلذا قال

ا أ الشفيع  من البائع من شريكي فيصري أن املشرتي أنكر وقال أ مل أشرتي فأخذ
أو معيبا فإذا ظهر الشقص مستحقا  :عهدة البيع أو درك املبيع على هذا الشريك، قال

رش العيب مث يرجع املشرتي على البائع رجع الشفيع على املشرتي هذا  لثمن و
هذا كالم جديد إذا  فإن أىب املشرتي قبض املبيع أجربه احلاكم :الكالم شرحناه، مث قال

أىب املشرتي قبض املبيع يعين ليسلمه للشفيع خوف العهدة قال للشريك أنت تسلمه، 
املقصود هنا إذا أىب أن يسلم الشفيع خوف العهدة يقول ال بل خذها من البائع لتصري 

: صورة ذلك وال شفعة يف بيع خيار قبل انقضائه :العهدة عليه فيلزمه احلاكم، مث قال
ع احلصة اليت عها على املشرتي وكان بينهم  اآلن شريكي  هي يف الشركة املشاعة بيننا 
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لس أو  م فهل أطالب أ بزمن اخليار هذا معناه يقول يف فرتة اخليار خيار ا خيار ثالثة أ
وال يف أرض  :خيار الشرط مل يستقر البيع فإذاً ال شفعة إال بعد انقضاء اخليار، قال

املقصود أن هذه أرض السواد ومصر  عمر وقفها ومصر والشام ألن وهي العراق السواد
والشام عمر وقفها ومل تقسم فبالتايل ال تدخلها الشفعة مما ال يقسم لكن هذه املسألة 

ا ال تدخلها الشفعة لكن على قول كثري من أهل العلم اخلالف  خالفية على املذهب أ
ا تدخلها ولذلك قال الشارح أي  عها حاكم أو يفعلهإال أن حيكم ببي :داخل املذهب أ

ئبه ألنه خمتلف فيه وحكم احلاكم ينفذ فيه البيع   . يعين يرفع اخلالف اإلمام أو 
  ب الوديعة

ا   :الوديعة هي األمانة، أحكام األمانة عند املودع مرتوكةمن ودع الشيء إذا تركه أل
ما يعترب يف  واإليداع توكيل يف احلفظ تربعا واالستيداع توكل فيه كذلك ويعترب هلا

قادر على  ثقةملن علم أنه  أي األمانة ويستحب قبوهلايعين عقل وبلوغ ورشد  وكالة
ا يعين بعد علمه أن هذا اإلنسان ليس بثقة مضمون  حفظها ويكره لغريه إال برضى ر

من بني ( الوديعة ) إذا تلفت  (و  :لكن إذا تيقن أنه سيغدر فيحرم عليه ذلك، قال
ملا روى عمرو بن شعيب عن )  ومل يتعد ومل يفرط مل يضمن مة مالهيعين مع سال ماله

أبيه عن جده أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال من أودع وديعة فال ضمان عليه رواه ابن ماجه سواء 
الوديعة كما قلنا يد املودع يد أمانة فهذا األمني يده يد  ذهب معها شيء من ماله أو ال

دون تعدي وال تفريط فإنه ال يضمن وإن كان تعدى أو فرط فإنه أمانة فإذا تلفت عنده ب
اآلن نريد أن نعرف هذا األمني املودع ما الذي جيب عليه أن يفعل يف األمانة،  يضمن،

يعين يف املكان الذي حيفظ  عرفا)  حفظها يف حرز مثلها( أي املودع )  ويلزمه(  :قال
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خمصوص يوضع فيه، لو كانت سيارة فلها فيه مثلها عرفا فلو كان مال مثال فله مكان 
مكان معني يوضع فيه، لو كانت ماشية هلا مكان معني توضع فيه يف العرف فيعترب 

حلفظ قال يف   :لعرف، قال دائها وال ميكن ذلك إال  كما حيفظ ماله ألنه تعاىل أمر 
ين لو أنه يع يف حرز مثله عاجال مع القدرة وإال ضمن الرعاية من استودع شيئا حفظه

هذه صورة أخرى،  ) فإن عينه(  :خر يف حفظها مث وضعها يف حرز مثلها ضمن، قال
افرض أين وضعت عندك أمانة وشرطت عليك ضعها يف مكان كذا فيلزمك فإن وضعتها 

فإن (  :يف مكان كذا ال تضمن لكن إن وضعتها يف مكان آخر أقل منه تضمن وهلذا قال
قل منه فأحرزها بدونهصاحبها (  أي احلرز)  عينه يعين سواء ردها إليه)  ضمن أي 

مبجرد أنه خيالف ويضعها يف حرز أقل من احلرز املشرتط فإنه  أو ال إىل احلرز املعني
ملخالفته له يف حفظ ماله  يضمن حىت لو وضعها بعد ذلك يف احلرز املشرتط فإنه يضمن

ذا احلرز ضما)  فال( منه )  مبثله أو أحرز( إن أحرزها )  و(  ن عليه ألن تقييده 
ب أوىل وإن قطع (  :افرض أن األمانة كانت دابة يقتضي ما هو مثله فما فوقه من 

ألن العلف من كمال احلفظ ) بغري قول صاحبها ضمن ( املودعة )  العلف عن الدابة
اه  بل هو احلفظ بعينه ألن العرف يقتضي علفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا وإن 

مث هلالكها، قال  الك عن علفها وسقيها مل يضمن إتالفهاامل لو أمره  أشبه ما :لكنه 
مث برتك علفها إذا حلرمة احليوان   اجليب موضعه الصدر ) وإن عني جيبه( بقتلها لكن 

الكم أقل من اجليب يف  ) فرتكها يف كمه أو يده ضمن( ن قال احفظها يف جيبك 
يف كمه  ألن اجليب أحرز ورمبا نسي فسقط ما :جليب، قالاحلرز واليد كذلك أقل من ا

فإذا قال اتركها يف كمك أو يدك فرتكها يف جيبه مل يضمن ) وعكسه بعكسه (  أو يده
ل ضمن ألنه خالف ومل  عكسألنه أحرز وإن قال اتركها يف يدك فرتكها يف كمه أو 

أو قال  ل من وجه آخر،خيالف إىل ما هو أحرز وإمنا خالف إىل شيء أحرز من وجه وأق
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هو شرط عليه أن  يف ثيابه وأخرجها ضمن ألن البيت أحرز اتركها يف بيتك فشدها
ردها )  أو( عادة كزوجته وعبده )  وإن دفعها إىل من حيفظ ماله( يضعها يف البيت 

ا مل يضمن ( ملن حيفظ  انتبهوا هلذه الصور، يقول اآلن هذه األمانة أ أعطيتك ) مال ر
ه ا حتفظها فأنت حفظتها إما عندك أو دفعتها إىل من حيفظ مالك أنت كزوجتك أو إ

ا ملن حيفظ مايل أ مل  ا هي اليت حتفظ املال أو العبد أو ردد عبدك إذا كنت معتاد أ
ن العادةيضمن  يعين من دفعت إليه  به ويصدق يف دعوى التلف والرد كاملودع جلر

ني أو يضعها عند من حيفظ مال األمني أو يضعها عند من اآلن قلنا إما أن حيفظها األم
ويصدق يف : حيفظ ماله األصيل يف هذه احلالة سيصبح هذا احلافظ الثاين أمني وهلذا قال

يعين لو أنه من حيفظ مالك املودع األول قال تلفت فيصدق  دعوى التلف والرد كاملودع
ذر فيضمن املودع بدفعها إليهما بال ع)  وعكسه األجنيب واحلاكم(  :ألنه أمني، قال

يعين لو أين وضعت املال عندك أمانة فأنت أودعتها  ألنه ليس له أن يودع من غري عذر
عند احلاكم أو عند رجل أجنيب فهو ليس بشخص معروف أن حيفظ مالك فتضمن عند 

لوديعة إذا تلفت عندمها بال تفري)  وال يطالبان( : ذلك، قال ط أي احلاكم واألجنيب 
احلاكم واألجنيب جاءه رجل وقال تفضل هذه أمانة عندك حفظوها ومل  ) إن جهال( 

جزم به يف الوجيز ألن املودع ضمن بنفس الدفع يعلموا أنك أمني ومفرط فال يطالبان 
واإلعراض عن احلفظ فال جيب على الثاين ضمان ألن دفعا واحدا ال يوجب ضمانني 

ألنه قال وال يطالبان يعين  ة من شاء منهماوقال القاضي له ذلك فللمالك مطالب
ين قال وقال القاضي له ذلك وهذا هو  لوديعة إذا تلفت مث قال قول  احلاكم واألجنيب 

املذهب، املذهب له مطالبتهما مع اجلهل وال يستقر الضمان عليهما لكن يستقر الضمان 
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على الثاين إن علم وإال  ويستقر الضمان :على املودع إذاً قول القاضي هو املذهب، قال
. طبعا والكشاف كذلك، يف املنتهى واإلقناع كذلك فعلى األول وجزم مبعناه يف املنتهى

إذا فرط األمني وأودعها عند القاضي أو أودعها عند أجنيب وكان : خالصة هذه املسألة
م  يطالبان، القاضي واألجنيب ال يعلمان ذلك فهل يطالبان أم ال يطالبان؟ يقول املعتمد أ

إذا تلفت له مطالبتهما ولو كان جيهل لكن الضمان سيستقر على األمني هذا الذي فرط 
  .وتصرف هذا التصرف وهو إيداع األمانة عند غري من أذن له

ا( حدث للمودع )  وإن حدث خوف أو(  :قال  أو وكيله فيها)  سفر ردها على ر
ا إذا حصل خوف أو يردها على  اإذاً يردها إىل ر ألن يف ذلك ختليصا له من  وكيل ر

لنسبة للوديعة فماذا  دركها اآلن هذه املسائل اليت يذكرها كلها يف حالة أن حيصل خوف 
ا أو وكيله، أحيا يتعذر ذلك، فماذا  ول شيء أنه يردها إىل ر يفعل األمني؟ اآلن بدأ 

معناه يردها  احلاضر فإن دفعها للحاكم إذن ضمن ألنه ال والية له على :يفعل؟ قال
ا )  فإن غاب( لصاحبها وليس للقاضي،  يف السفر سواء  )  معه( املودع )  محلها( ر

ذه الشروط، إذا كان السفر  ومل ينهه عنه) إن كان أحرز (  كان لضرورة أو ال يعين 
ا وإال فال، وإال يف  أحرز أحفظ للوديعة وكان صاحب الوديعة مالكها مل ينهه عن السفر 

ألن القصد احلفظ وهو موجود هنا وله ما أنفق : هذه احلالة معناه يعطيها للقاضي، قال
يعين إذا نقلها معه يف السفر وأنفق عليها بسبب هذا السفر  بنية الرجوع قاله القاضي

لنفقة، ي عنه دفعها إىل احلاكم )  وإال(  فله أن يرجع  يكن السفر أحفظ هلا أو كان 
ا يعين هو اآلن رتبها النقطة األوىل أن  غررا ألنه عرضة للنهب وغريه ألن يف السفر 

ا هذا األول، النقطة الثانية أن حيملها معه وكلها بشروطها، احلل الثالث إذا  يردها على ر
فإن أودعها مع  واحلاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته تعذر محلها فيدفعها إىل احلاكم،

اه إن أودعها لغري احلاكم مع قدرته على إيداعها عند معن قدرته على احلاكم ضمنها
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احلاكم ضمنها إذاً الحظوا اخلطوة الثالثة أنه يعطيها القاضي وليس ألي شخص آخر مع 
 ) أودعها أهل ثقة( ألنه ال والية له فإن تعذر حاكم  :وجود احلاكم وهو القاضي، قال

ا، تعذر يعطيها  هذه املرحلة الرابعة اخلطوة الرابعة إذاً يردها إىل صاحبها، تعذر يسافر 
لفعله ملسو هيلع هللا ىلص ملا أراد أن يهاجر أودع الودائع اليت كانت عنده القاضي، تعذر يعطيها ثقة 

يعين كذلك حضره املوت  ألم أمين  ألنه موضع حاجة وكذا حكم من حضره املوت
 صاحبها وإال فإىل حاكم وإال فإىل ثقة، وهو عنده وديعة نفس الطريقة سيحتاج يردها إىل

اآلن سينتقل إىل أحكام التعدي يف الوديعة، إذا تعدى يف الوديعة يف األمانة ضمنها، ما 
ن )  ومن(  :هي صور التعدي؟ قال  أودع دابة فركبها لغري نفعها( تعدى يف الوديعة 

)  أو(  :، الصورة الثانيةهذه صورة أخذ الدابة فركبها لغري مصلحتها أي علفها وسقيها) 
دراهم فأخرجها من ( أودع )  أو( لغري خوف من عث أو حنوه )  ثو فلبسه( أودع 

فبمجرد أنه أخرجها من حرزها تصبح مضمونة حىت لو ردها  إىل حرزها)  حمرز مث ردها
إىل حرزها فهي مضمونة فلو سرقت بعد ذلك من حرزها فهي مضمونة عليه ألنه تعدى 

عن كيسها أو كانت مشدودة )  أو رفع اخلتم(  :من حرزها، صورة رابعة خراجها
هو هذا معىن رفع اخلتم يعين إن   فأزال الشد ضمن أخرج منها شيئا أو ال هلتك احلرز

ط فإن فك اخلتم أو احلبل الذي يشدها فهذه خيانة تصبح  كان عليها ختم أو عليها ر
س أو فك األمانة أو فك اخلتم تصبح مضمونة وال يشرتط أن خيرج فمجرد فك الكي

 أو خلطها بغري متميز( : مضمونة سواء أخرج منها شيء أو لو مل خيرج، الصورة السادسة
 الوديعة لتعديه)  فضاع الكل ضمن( كدراهم بدراهم وزيت بزيت يف ماله أو غريه ) 

وضعت عنده  مادام خلطه بغري متميز زيته بزيت األمانة أو درامهه بدراهم األمانة اليت



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ٣١٨  

 

وإن ضاع البعض ومل يدر أيهما ضاع ضمن أيضا وإن خلطها بتميز كدراهم أمانة، 
نري مل يضمن عنده مائة درهم واملودع وضع عنده مائة أخرى فخلطها فسرقت من  بد

املائتني مائة يضمن لكن لو جعل مائته منفصلة مستقلة عن مائة األمانة مث سرقت األمانة 
وإن أخذ درمها من غري حمرزه مث رده فضاع الكل ضمنه احلالة،  فهو ال يضمن يف هذه

لو أخذ درهم واحد من وديعة غري حمرزة ليست مبختومة وال مشدودة مث رده يعين  وحده
هذا الدرهم بعينه فضاع الكل ضمن هذا الدرهم وحده الذي هو تعدى فيه، ملاذا قال 

من حمرزه يعين فك اخلتم سيضمن املصنف لو أخذ درهم من غري حمرزه؟ ألنه لو أخذه 
ط وإمنا هي كانت من غري ذلك فأخذ درمها مث رده  اجلميع لكن هو مل يفك ختم وال ر

فإذاً هذا الدرهم الذي رده هو الذي تعدى عليه فيضمنه يف حال سرقة الدراهم فلو ضاع 
جلميع الكل يضمن هذا الدرهم وحده لكن لو أنه رد بدله ومل يتميز هذا البدل وسرق ا

وديعة مل  متميز ضمن اجلميع ومن أودعه صيب وإن رد بدله غري :يضمن اجلميع قال
معناه أنه لو ردها للصيب نفسه مل يربأ فال يصلح أن يردها للصيب بل  يربأ إال بردها لوليه

ومن دفع لصيب وحنوه وديعة يضمنها مطلقا ولعبده ضمنها  :يردها للويل، العكس
تالفها يف رقبة العبد وليس على يعين تالفها يف رقبته  ومن دفعها لعبد يضمنها العبد 

السيد معناه أن السيد إما أن يفديه إذا كان يريد أن حيمي رقبته، وإال فالعبد يباع ويسدد 
اآلن انتقل إىل فصل يف اخلالف يف حالة حصول . املال املضمون من قيمته والباقي للسيد

  .  ودِع هو رب املال، واملودَع هو األمنيخالف بني املودِع واملودَع، امل
  فصل

ا(   هذا هو اخلالف األول يعين إىل صاحبها،" ١") ويقبل قول املودع يف ردها إىل ر
ا لوكيلك الذي حيفظ مالك، ومن حيفظ ماله ا إليك أو ردد أو غريه (  يعين قال أ ردد

ا إليك أو إ ) ذنه ذنك كل يعين ثالثة صور إما أن يقول ردد ىل وكيلك أو إىل فالن 
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ذنك فأنكر مالكها اإلذن أو الدفع  ذلك سيقبل قول املودع، ن قال دفعتها لفالن 
يقبل قوله أيضا )  و(  :اخلالف الثاين قبل قول املودع كما لو ادعى ردها على مالكها

هر كلف ألنه أمني لكن إن ادعى التلف بظا "٣"بيمينه)  وعدم التفريط "٢"يف تلفها( 
بينة تشهد أنه حصل تلف ظاهر مثل حريق يعين أمر غري  به ببينة مث قبل قوله يف التلف

ن يثبت أنه  خفي فإذا قال وهللا تلفت يف احلريق الكبري الذي حصل يف السوق فيطالب 
ا احرتقت يف هذا احلريق أو تلفت يف هذا الغزو أو  ن يثبت أ حصل حريق وال يطالب 

ل، سيكفي أن يثبت التلف الظاهر يثبت اإلشكال الطارئ وهو احلريق السطو الذي حص
وإن أخر ردها بعد  أو الفتنة اليت حصلت أو كذا مث بعد ذلك يقبل قوله يف التلف،

خريها طلبها بال عذر ضمن وميهل  :إذاً هنا يعترب أنه فرط بعدم تسليمها بسرعة، سبب 
خري لو طلب أن يرد الوديعة يف أثناء إذاً هذا ال يع ألكل ونوم وهضم طعام بقدره ترب 

م الليل والصبح أردها، أو هضم الطعام فال  األكل فقال آكل وأردها أو وقت النوم قال أ
خري يعفى عن هذا، لدفع إىل وكيله فتمكن  س وال يعترب هذا تفريط أو  وإن أمره 

إليه، أو طلب ردها لوكيل يعين سواء طلب املالك ردها  وأىب ضمن ولو مل يطلبها وكيله
ببينة أو إقرار مث ادعى ردا أو ( الوديعة )  مث ثبتت "١"فإن قال مل تودعين( املالك، 

إذاً هذه الصورة األوىل إن ألنه مكذب للبينة )  تلفا سابقني جلحوده مل يقبال ولو ببينة
دا أو تلفا قال مل تودعين مث ثبتت الوديعة بشهود أو أقر قال نعم أودعتين مث ادعى ر 

إلقرار لكن يقول نعم أودعتين أو  لشهود أو  سابقني جلحوده يعين قال أودعتين إما 
الشهود الذين شهدوا ثبتوا لكن هي تلفت يقول مث ادعى ردا أو تلفا يعين إما أن يقول 
ا سابقني جلحوده مل يقبال يعين ال يقبل دعوى الرد ودعوى التلف  تلفت أو يقول ردد
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ا تلفت بتاريخ سابق جلحوده ولو أحضر  بينة لو أتى بشهود يشهدون أنه ردها أو أ
فهب أنه جحد يوم السبت يعين قال مل تودعين ويف يوم االثنني أحضرت بينة أنه أودع أو 
ا إليك يوم اجلمعة أو تلفت يوم اجلمعة فاآلن هو   أقر أنه أودع فاعرتف قال لكن أ ردد

ا يوم اجلمعة فكيف تقول يوم  كذاب أم ال؟ إذا كان هي تلفت يوم اجلمعة أو ردد
ا تلفت يف يوم اجلمعة وهو ادعى الرد يوم السبت فلهذا قال  السبت مل تودعين إذاً قوله أ

سابقني جلحوده مل يقبال أي دعوى الرد ودعوى التلف قال ولو ببينة فالشهود يشهدون 
يت بشهود يثبتون أنه ردها يوم اجل معة إذاً أنت كذاب يف قولك مل على أنه كذاب، 

تودعين إذاً ال تقبل ولو ببينة ألنه مكذب للبينة لكن تصوروا لو أنه جاء وادعى الرد ليس 
ا يوم األحد وإنكاره   سابق جلحوده وإمنا رد بعد جحوده كما لو قال يوم االثنني أ ردد

يف يوم السبت كان يوم السبت فهل كذب نفسه؟ ال ألنه قد حيتمل أن يكون إنكاره 
وقوله مل تودعين هذا ال يعارض أن يقول أ رددت إليك األمانة يوم األحد ألنه احتمال 

تكون أمانة جديدة فأ ال أتكلم عن يوم السبت مل تودعين لكن ميكن يوم األحد أودعتين 
ا فإذا ادعى الرد ليس سابق جلحوده بل الحق جلحوده فال مانع ما فيه تعارض فلو  وردد

ا يقول ق لنا له أنت كذاب كيف تقول يوم السبت مل تودعين وبعدها يوم األحد تقول ردد
ا إليك  نعم يوم السبت مل تكن عندي وديعة ويوم األحد أعطيتين وديعة يف الصباح وردد

قبل  وملن تعني وقتاأي الرد أو التلف  حدمها وإن شهد: يف الظهر فال تناقض، قال
ما إذا أجاب )  يف(  يقبل قوله بيمينه يف الرد والتلف)  بل( مع مل تس اجلحود أو بعده

ا نفس الصورة يوم " ٢") شيء وحنوه عنديقوله مالك (  ـب مث جاء بشهود وقال ردد
ا أصال يوم  لشهود فقال أ ردد السبت مالك عندي شيء، يوم االثنني ثبتت الوديعة 

ء فهل هذا كذاب؟ مالك عندي اجلمعة لذلك يوم السبت قلت لك مالك عندي شي
كما لو أجاب بقوله ال حق لك قبلي أو ال تستحق  :شيء غري مل تودعين أصال، قال
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كما قلنا هو جحد  أي بعد جحوده)  بعده( ادعى الرد أو التلف )  أو( علي شيئا 
لبينة)  ا( يوم السبت وادعى الرد يوم األحد فال مشكلة  يعين جاء ببينة تثبت أنه  أي 

ردها فهل نقبل البينة أم ال؟ إذا جاء ببينة أنه ردها يوم األحد وقد أنكر يوم السبت فنقبل 
البينة لكن لو جاء ببينة تشهد أنه ردها يوم اجلمعة وكان قد قال مل تودعين فال نقبلها 
لكن لو كان قال مالك عندي شيء قبلناها سواء قال الرد يوم اجلمعة أو يوم األحد، 

األن قول: قال الحتمال حدوث وديعة جديدة،  ه ال ينايف ما شهدت به البينة وال يكذ
أي من وارث )  ادعى وارثه الرد منه( و  وهو األمني مات املودع)  وإن( : قال

ا  اآلن األمني هو األب  ) مل يقبال إال ببينة( وهو املودع ) أو من مورثه ( املودعني لر
د األمني ادعى الرد، ادعاء الرد حيتمل صورتني إما أن مات األمني، وعند ولد األمني فول

ا أ االبن، أو يقول أيب رددها عليك قبل أن ميوت فهل نقبل أم ال؟ قال  يقول أ ردد
متن الوارث عليها متنه عليهاألن صاحبها مل ال يقبل إال ببينة، ملاذا؟  خبالف املودع  مل 

طلب أحد املودعني نصيبه من  وإن( : يدةوهو األصيل األب، انتقل إىل مسألة جد
أي أخذ نصيبه فيسلم إليه ألن قسمته )  أخذه( بال ضرر )  مكيل أو موزون ينقسم

جاءين اثنان ووضعا عندي أمانة وهي مائة كيلو : صورة ذلك ممكنه بغري ضرر وال غنب
ها أرز وقالوا هذا لنا االثنني مث بعد أسبوع جاء األول وقال أريد اخلمسني فه ل أعطيه إ

ها تنقسم بدون ضرر لكن لو جاء االثنان بسيارة وقالوا حنن شركاء فيها  أم ال؟ أعطيه إ
وأودعاها عندي مث جاء بعد أسبوع أحدمها وطلب قال أريد أن آخذ السيارة فال أستطيع 

ن واملضارب وللمستودع(  :أن أعطيه ألنه ال تنقسم إال بضرر، قال  ) واملستأجر واملر
م مأمورون حبفظها وذلك منه )  مطالبه غاصب العني( ا غصبت العني منهم إذ أل
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لتجارة ببدنه، ن الذي  املستودع أي األمني، واملضارب الذي أخذ املال ليشتغل به  واملر
أخذ الرهن عنده حلفظ دينه، واملستأجر الذي استأجر العني فاستلم العني، هؤالء األربعة 

م ليسوا لو غصبت العني منهم ه ل ميلكون أن يطالبوا الغاصب أم ال ميلكون حبكم أ
م مأمورون حبفظها وذلك منه يعين املطالبة من  مالك؟ اجلواب هلم أن يطالبوا ملاذا؟ أل

حفظها إذاً يف هذه احلالة هلم أن يطالبوا وللمالك األصلي أن يطالب ميكن ذلك، آخر 
يضمنون أم ال؟ ال يضمنون ما أخذ  مسألة وهي إذا أخذت من هؤالء غصبا قهرا هل

إلكراه، قال ألنه  منه قهرا مل يضمنه يعين الوديعة وإن صادره سلطان أو أخذها: منهم 
  .قاله أبو اخلطاب إلكراه

  ب إحياء املوات
األرض ( مشتقة من املوت وهو عدم احلياة واصطالحا )  وهي( بفتح امليم والواو 

املوات هي اليت ليس فيها ملك ملعصوم وال )  معصوماملنفكة عن االختصاصات وملك 
حد وهذا معىن منفكة عن االختصاص وعن امللك، ومعىن امللك معروف  هي خمتصة 
يعين ال تكن األرض ميلكها أحد من املعصومني معصومي الدماء سواء كان مسلم أو 

ة لكنها ذمي، ما هو االنفكاك عن االختصاص؟ يعين ال تكون هذه األرض غري مملوك
متعلقة مبصاحل الناس على سبيل املثال الشارع، الشارع ملك ملن؟ ليس ألحد الشارع ليس 
مملوكا هل هو موات؟ ليس موات ألنه متعلق مبصاحل العباد الناس ميشون فيه فال يستطيع 

يت إىل شارع فيبين فيه بيت ويقول أحييت هذه القطعة ال، نقول هذه ليست  إنسان 
تصاص بل فيها اختصاص، ونفس الكالم لو قلنا مثال منطقة متعلقة منفكة عن االخ

م  لة فيها أو منطقة متعلقة بوقوف سيارا بصالة الناس للعيد أو منطقة متعلقة برمي الز
م، املهم ما تعلق مبصاحل الناس فهذا صحيح أنه غري مملوك  أو منطقة متعلقة مبصاحل دوا

يا ال يقبل اإلحياء فالذي يقبل اإلحياء األرض اليت لكنه خمتص فال ميلك ال ميكن أن حي
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 نية ومسيل املياه واحملتطبات وحنوهافخبالف الطرق واأل :تنفك عن هذا وعن ذاك، قال
وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو يعين أماكن احلطب هذه أمثلة للمختصات، 

إلحياء فمن ( املعصوم هذا مثال امللك  عطية أو غريمها فال ميلك شيئا من ذلك 
حلديث جابر يرفعه من أحيا أرضا ميتة فهي له )  ملكها( أي األرض املوات )  أحياها

رواه أمحد والرتمذي وصححه وعن عائشة مثله رواه مالك وأبو داود وقال ابن عبد 
لقبول عند فقهاء املدينة وغريهم  )  من مسلم وكافر( الرب هو سند صحيح متلقى 

يعين سواء كان احملي مسلم أو كافر مكلف أو غري مكلف ال " ب"مكلف وغريه "أ"ذمي
لكن على الذمي خراج ما أحىي من موات  من أحيا صيغة عموم لعموم ما تقدميفرق 
ا ملك املسلمني  عنوة إذاً تستوي يف هذه "ج") وعدمه( يف اإلحياء )  ذن اإلمام( أل

ا عني مباحة فال يفتقر الثالثة معناه الذمي لو أحيا  ملكها إىل إذن لعموم احلديث وأل
 يف دار اإلسالم وغريها(  :أرضا موات من أرض العنوة فإنه حييها لكن يدفع اخلراج، قال

 كغريها( كأرض مصر والشام والعراق )  والعنوة( فجميع البالد سواء يف ذلك  "د")
إلحياء هذا املقصود وكذ مما أسلم أهله عليه)  أو صوحلوا  :لكيعين معناه أنه ميلك 

يعين أن األرض للمسلمني ما صوحلوا على أن األرض للمسلمني كذلك متلك  عليه
إلحياء، قال ا ال متلك  إال ما  :إلحياء لكن اآلن سيستثين أشياء املصنف سيذكر أ

ا هلم ولنا اخلراج "١"أحياه مسلم من أرض كفار ( يقول هذه ال حتىي  صوحلوا على أ
إلحياء  لعموم ما تقدم وانتفاء املانع )  ما قرب من عامر إن مل يتعلق مبصلحتهوميلك 

كناسة وحنومها مل ميلك وكذا  كمقربة وملقى أي مبصاحل الناس"٢"فإن تعلق مبصاحله
إلحياء وإذا وقع يف الطريق وقت اإلحياء نزاع  ال "٣"موات احلرم وعرفات ميلك 
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س وأحيوا منطقة فهذا بىن معىن هذ فلها سبعة أذرع وال تغري بعد وضعها ا يعين جاء أ
! دار لنفسه والثاين بىن دار لنفسه فلما بدئوا خيططوا اختلفوا يف الطريق كم جيعلوها؟

ا سبعة أذرع  فتجعل سبعة أذرع لكن اكتبوا عندها ما مل تكن املصلحة غري ذلك ألنه كو
بد يكون الطريق هذا جاء فيه حديث لكن هذا احلديث الذي جاء ليس بتعبدي أنه ال

سبعة أذرع يعين اليوم ثالثة أمتار ونصف يعين ال متر فيه السيارة إال بصعوبة معناه حبسب 
ا صارت  يت بعد ذلك ويضيقها أل املصلحة، وال تغري بعد وضعها يعين ليس ألحد أن 
يت أحد يبين فيها ويضيق، اآلن سينتقل إىل مسألة أخرى وهي  تتعلق مبصاحل الناس فال 

رز فهل ميلك هذا أم ال؟ ال ميلك ألن هذا يتعلق  املعدن الظاهر الذي أمام الناس 
حياء وليس  :مبصاحل الناس مجيعا، قال وال ميلك معدن ظاهر كملح وكحل وجص 

واملقصود أنه إذا كان ظاهرا قبل اإلحياء ألنه يتعلق مبصاحل املسلمني،  لإلمام إقطاعه
لبناءب عنه املضوما ن :مسألة أخرى يعين كان مثال منطقة  اء من اجلزائر مل حيي 

يت أحد حييي بطون  لبناء ال  ملاء أو جمرى فيه ماء فنضب املاء فال حيىي  مغمورة 
يت السيول، السبب ما هو؟ قال ألنه إذا بىن يف جمرى  األودية مثلما يفعل الناس اليوم مث 

، إن رجع املاء فال جيد طريق جيد الناس بنوا املاء بعد نضب املاء فال ميكن أن يرجع املاء
هله :يف الطريق هذا املعىن، قال فليأتوا أهل  ألنه يرد املاء إىل اجلانب األخر فيضر 

ألنه يرد املاء إىل  وينتفع به بنحو زرع البلدية يقرئوا يف كتب الفقه حىت ميلوا على الناس،
هل لذين اجلانب اآلخر يعين يرده إىل مكان آخر يضر  ه لو رجع املاء سيضر إما سيضر 

لناس يف مناطق أخرى، وميكن أن يزرع لكن ال حيىي، اآلن هو سيذكر  بنوا هنا أو سيضر 
 ومن أحاط موا( صور اإلحياء، ما هو الذي يكون به اإلحياء، رقموا هذه املسائل، 

أن يكون منيعا وهذا شرط  ن أدار حوله حائطا منيعاهذه صورة من صور اإلحياء "١")
مبا جرت العادة به فقد أحياه سواء أرادها  :أما إذا أحاطه حبائط غري منيع فال، قال
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للبناء أو غريه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أمحد وأبو داود عن 
 أي املاء)  اهأو أجر  (فقد أحياه )  أو حفر بئرا فوصل إىل املاء ( :، الصورة الثانيةجابر

أي )  حبسه أو :الرابعة وحنوها عني من( أي إىل املوات )  إليه(  هذه الصورة الثالثة
املقصود حببسه  ) أحياه فقد لزرع( ال يزرع معه  أي عن املوات إذا كان)  عنه( املاء 

يعين كانت األرض ال تصلح للزراعة بسبب ما فحبس املاء عن هذه األرض فأصبحت 
ألن نفع األرض بذلك  عة هذا صورة من صور اإلحياء، قال ليزرع فقد أحياهصاحلة للزرا

لغرس يعين لو غرس فيها شجر   أكثر من احلائط وال إحياء حبرث وزرع فقط وحيىي 
كالنخل وكذا فيحىي، فيعترب الغرس إحياء، اآلن سينتقل إىل ما الذي ميلكه إذا حفر بئرا، 

وهي نسبة إىل قوم عاد وليس املقصود قوم عاد املقصود  قسم البئر إىل نوعني البئر العادية
ا البئر القدمية  البئر القدمية اليت انضمرت مث أعيد حفرها وأعيد إخراج املاء هذه يسمو
هذه هلا حرمي يعين هلا محى سيملكها وميلك من كل جهة مخسني ذراع، إذا حفر البئر 

اع من كل جهة من الشمال واجلنوب املضمورة وخرج املاء فيملك حرميها وهو مخسون ذر 
والشرق والغرب، وإن كانت بدية يعين جديدة حمدثة هو حفر أرض ووصل للماء فنصفها 

)  حرمي البئر العادية( احمليي )  وميلك(  :مخسة وعشرون ذراعا من كل جهة، قال
 نم ذراعا مخسني( بتشديد الياء أي القدمية منسوبة إىل عاد ومل يردها عادا بعينها 

ا أو انقطع ماؤها )  جانب كل إذا كانت انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمار
مخسة وعشرون ذراعا ملا روى أبو )  نصفها( احملدثة ) وحرمي البدية ( فاستخرجه 

عن سعيد بن املسيب قال السنة يف حرمي القليب العادي مخسون  األموالعبيد يف 
اآلن انتقل  خلالل والدارقطين حنوه مرفوعاذراعا والبدي مخسة وعشرون ذراعا وروى ا
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ا :إىل الشجر، قال وحرمي دار من والنخلة مد جريدها  وحرمي شجرة قدر مد أغصا
إذاً حرمي الدار لو أحيا دارا، بىن دارا  موات حوهلا مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب

ا هو ما كان ملصلحتها مثل م طرح الرتاب أو فإنه ميلك هذا وحرميها الذي حييط 
ا أو حمل رمي الثلج أو ميزاب املاء لكن يقول وال حرمي لدار  :الكناسة أو ممر إىل 

لو جاء وأحيا أرض وجبواره ملك عن ميينه وعن مشاله فليس هلا حرمي يصبح  حمفوفة مبلك
انتهينا من طريقة اإلحياء اآلن عند شيء  ويتصرف يف كل منهم حبسب العادة هذا،

ياء كيف يكون اإلحياء؟ مبا ذكره املصنف، إما احلائط املنيع وإما أن يبين وإما أن امسه إح
يغرس شجر وإما أن جير إليها املاء حبيث تصبح صاحلة للزراعة أو مينع عنها املاء ومينع 

حلجارة اليت عليها وتصبح صاحلة للزراعة  عنها ما مينع زراعتها كأن تكون حرة فيذهب 
أقل من ذلك يعين أحاطها حبائط لكن ليس مبنيع هذا مل حييي، هناك لكن لو فعل شيئا 

شيء آخر يسمى التحجري، ما هو؟ هو عمل دون اإلحياء يعين أن يصلح فيها إصالحا 
ن أدار حوله أحجارا وحنوها  :لكن ال يصل إىل مرحلة اإلحياء، قال ومن حيجر موا 

لى التحجري؟ يعين أحاطه بسور غري منيع ما هي األحكام املرتتبة ع مل ميلكه وهو أحق به
لبناء فهو سور مثال خبشب فال يصلح  أو بسور مل جتري العادة به، العادة الناس يسورون 

أوال مل ميلكه هذا احلكم األول، الثاين : فهذا حتجري، األحكام املرتتبة على التحجري ما يلي
حياء هذه  ووارثه من  -٣األرض من غريه،يكون هو أحق به يف اإلحياء يعين هو أوىل 

إذاً هذا  وليس له بيعه كذلك لو مات مثال يف مرحلة التحجري فللوارث أن حييي بعده
ولإلمام (  :التحجري يفيده يف أنه جيعل له األولوية يف اإلحياء، هو األوىل يف اإلحياء، قال

لث فنحن ث العقيق ألنه ملسو هيلع هللا ىلص أقطع بالل بن احلار )  إقطاع موات ملن حيييه هذا شيء 
عرفنا التحجري وعرفنا اإلحياء واآلن اإلقطاع، ما هو اإلقطاع؟ هو أن يعطي اإلمام أرضا 
ملن حيييها، هذا اإلقطاع ماذا يفيده؟ هل يفيده التمليك؟ ال يفيده التمليك وإمنا يفيده 
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يفعله لكن يفعله  فقط مثل التحجري يكون له أحقية اإلحياء، هذا األمر األول لإلمام أن
أحق  إلقطاع بل هو)  وال ميلكه(  :للمصلحة العامة وليست املصلحة اخلاصة، قال

 من غريه فإذا أحياه ملكه ولإلمام أيضا إقطاع غري موات متليكا وانتفاعا للمصلحة
هذه مسألة أخرى اإلمام له أن يقطع من غري املوات أن يعطي من غري األرض املوات 

ا يكون هذا للمصلحة العامة، وليست مملوكة  ملعصومني إما متليكا أو انتفاعا ينتفعون 
واملسألة تدور مع املصلحة معناه لو أقطع ألحد ملصلحة فإذا انتفت املصلحة فله أن 

يردها يف االنتفاع دون التمليك أما إن ملك فال يستطيع أن يرجع وله يعين ولإلمام أيضا 
يف الطريق ( للبيع والشراء )  وله إقطاع اجللوس(  :، قالإقطاع اجللوس هذا األمر الثاين

يعين األرض اليت جبوار املسجد إذا كانت حموطة  ورحبة مسجد غري حموطة)  الواسعة
)  لناس يضر مل ما( فهي جزء من املسجد ال يستطيع أن يعطيها ألحد للبيع والشراء 

ذن فيما ال مصلحة فيه فضال عم املقطع )  ويكون( ا فيه مضرة ألنه ليس لإلمام أن 
قطاع اإلمام له هذه األرض؟ يكون هو له  ) جبلوسها أحق( له  من أقطع ماذا يستفيد 

األولوية يف أن جيلس يف هذا املكان ويبيع مثلما توزع البلدية مثال مناطق للبيع والشراء، 
قطاع اإل :حمالت، قال معىن هذا  ماموال يزول حقه بنقل متاعه منها ألنه قد استحق 

ملكان ألنه أعطي  ين يوم هو أوىل  أنه لو جاء يف الليل وأخذ متاعه وذهب للبيت وجاء 
من اجلهة الرمسية فهل له أن يبين يف هذا املكان هذا البياع؟ ال هو مسح له ببسطة فقط، 

أما لو كان التظليل يضر فال  وله التظليل على نفسه مبا ليس ببناء بال ضرر :قال
يعين جيوز من غري  للطرق الواسعة)  غري إقطاع ومن(  ويسمى هذا إقطاع إرفاق ،يظلل

جللوس ما بقي قماشه فيها ( والرحبة غري احملوطة احلق  إقطاع للطرق الواسعة ملن سبق 
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اآلن مسألة جديدة حنن نقول اجللوس يف الشوارع أي الطرق الواسعة للبيع  ) وإن طال
ذن البلدية يت يبسط يف هذا املكان  فإما أن يكون  مثال فيصري هو له األحق كل يوم 

وإما أن يكون من غري إذن يعين شخص جاء يف طريق واسع ال يضر أحدا فبسط فيه 
حه هللا، هذا الثاين هل له إذن  ع أو أوقف سيارته على جنب وصار يبيع فيها مما أ و

يت  للبلدية؟ ال ليس له إذن فهذا خيتلف عن األول وليس له احلق يف املكان أنه كل يوم 
وإن طال اكتبوا هنا خالف املذهب يعين هذا الذي بسط يف : يبسط فيه، قال املصنف

املكان مادام متاعه موجود فليس ألحد أن يزيل املتاع وجيلس مكانه لكن إذا أزال متاعه 
كن فمن حق أي شخص آخر أن يسبقه إىل هذا املكان يف اليوم الثاين فيبسط فيه ل

ا  الكالم لو طال قماشه جاء ووضع بضاعته كل يوم يذهب للبيت ويرتك البضاعة مكا
فطال اجللوس، إن طال هل يزال أم ال؟ املاتن قال وإن طال اكتبوا خالف املذهب، 

مل يسبق إليه  جزم به يف الوجيز ألنه سبق إىل ما :واملذهب إن طال أزيل، قال الشارح
 :مث أشار الشارح إىل املذهب، قال اعه كان لغريه اجللوسمسلم فلم مينع فإذا نقل مت

إذاً املذهب إن طال  فإن أطاله أزيل ألنه يصري كاملالك وهو اإلقناع ويف املنتهى وغريه
  .أزيل

ما )  اقرتاعا( فأكثر إليها وضاقت )  سبق اثنان وإن ( :قال املصنف رمحه هللا تعاىل أل
ا يف حق من استبق إىل مكان مباح طريق واسعة مثال هذ استو يف السبق والقرعة مميزة

ومن سبق إىل مباح من صيد أو  ومل يقطع من اإلمام فله أن جيلس فيه ويبيع فيه وكذا،
مباح يعين ليس له  حطب أو معدن وحنوه فهو أحق به وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما

يت ويسقي األراضي كيف مالك، اآلن انتقل إىل مسألة توزيع املياه، املاء املباح ا لذي 
نيا وهكذا،  خذ  خذ أوال ومن الذي  وملن يف أعلى املاء ( يكون توزيعها، من الذي 

مث  أي كعب رجله السقي وحبس املاء إىل أن يصل إىل كعبه (كماء مطر ) املباح 
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د قال يف أعلى وهو بطبيعة احلال سيكون يف األعلى فعال، املقصو  ) يرسله إىل من يليه
ر أو من عني جتري أو كذا ستمر على األرض  من يصله املاء أوال فاملاء مثال ل كان من 
اليت جبوارها مث تنتقل لألرض اليت أنزل منها وهكذا فيقول من وصله املاء أوال له أن حيبس 

املاء إىل اجلدر كما جاء يف احلديث وهو كعب الرجل مث هذا حقه، ما فاض يذهب 
بعده كذلك حيبس إىل كعب الرجل وما زاد على ذلك فلمن بعده  للذي بعده، والذي

ذا املقدار الذي حدده النيب ملسو هيلع هللا ىلص والذي ال يصل له  وهكذا الذي يصل إليه املاء حيبسه 
فيفعل كذلك وهلم جرا فإن مل يفضل عن األول أو من بعده شيء شيء فال شيء له، 

زبري مث احبس املاء حىت يرجع  وله ملسو هيلع هللا ىلص اسق لق :الدليل على ذلك فال شيء لآلخر
 قول النيب إىل إىل اجلدر متفق عليه وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظر

ملسو هيلع هللا ىلص مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر فكان ذلك إىل الكعبني فإن كان املاء مملوكا 
املقصود إذا كان املاء أوصلوه بعمل وعمارة وحفر  والعمل قسم بني املالك بقدر النفقة

وكذا فإذاً الذي يستحق املاء هو من أنفق على إيصاله وعمل إذاً إذا كان جمموعة مالك 
أراضي عملوا وحفروا وكذا وأجروا املاء إىل هذه األرض فإذاً يقسم املاء بينهم بقدر النفقة 

لعم ارة والعمل والنفقة فإذا كان شخص تكفل والعمل يعين بقدر ملكه ألنه ملك 
لتكاليف  يت أو إذا كان تكفل مجيعهم  بنصف هذه التكاليف إذاً له نصف املاء الذي 

لسوية وهكذا، قال  وتصرف كل واحد يف حصته مبا شاء :لسوية فيقسم املاء بينهم 
عى للدواب؟ يقول انتقل اآلن إىل مسألة احلمى هل جيوز لإلمام أن حيمي أرضا جيعلها مر 

ن جيعله مرعى لدواب املسلمني، قال  ولإلمام دون غريه محى مرعى(  :نعم جيوز ذلك 
اليت يقوم حبفظها كخيل اجلهاد )  لدواب املسلمني (أي أن مينع الناس من مرعى ) 
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ع لتضييق عليهم ملا روى عمر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص محى البقي)  يضرهم مل ما( والصدقة 
الصحيح أن ابن عمر هو الذي روى ذلك، إذاً اإلمام له  خليل املسلمني رواه أبو عبيد

أن حيمي يعمل حممية لكن هذه احملمية تكون خاصة بشرطني أن تكون خاصة بدواب 
املسلمني يعين املصلحة العامة وليس املصلحة اخلاصة واألمر الثاين أال يكون يف هذه 

ا يفعل ما ال ضرر فيه، يبحث عن أرض تصلح مرعى وتكون احملمية ضرر على الناس وإمن
وما محاه النيب  :بعيدة عن مصاحل الناس ال تؤذي الناس وحيميها ملصاحل املسلمني، قال

معناه أنه أوال نقول اإلمام ملسو هيلع هللا ىلص ليس ألحد نقضه وما محاه غريه من األئمة جيوز نقضه 
مر الثاين ما محاه النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال ينقض من احلاكم هو الذي حيمي ال غريه هذا أمر، األ

يت بعد ذلك لكن ما محاه حاكم يعين أقصد إمام من أئمة املسلمني ممكن لإلمام  الذي 
يت بعده أن ينقض هذا احلمى ويغريه، قال ب  :الذي  خذ من أر وال جيوز ألحد أن 

خذ عوض ألن هذ الدواب عوضا عن مرعى موات أو محى ا مباح فال جيوز ألحد أن 
الناس شركاء يف ثالث  ألنه ملسو هيلع هللا ىلص شرك الناس فيهيقول ترعوا يف هذا املكان تدفعوا ضريبة 

 ومن جلس يف حنو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق مبكانه مادام فيهاملاء والنار والكأل، 
ما لو قام من مكانه يسقط حقه أم ال ألنه سبق إليه فمادام هو يف املكان هو أحق به، أ

لتفصيل؟ التفصيل قال يعين له حقه وأما إن خرج ومل يعد  أو غاب لعذر وعاد قريبا :أم 
ط أو نزل فقيه مبدرسة أو صويف  :قريبا فال للنص للحديث، قال ومن سبق إىل ر

ط املقصود به مثل مدرسة مكان خبانقاه مل يبطل حقه خبروجه منه حلاجة وقف  الر
للدراسة، خانقاه مكان للصوفية يتعبدون فيه يسمى اخلانقة قال إذا دخله ال يبطل حقه 

  .خبروجه منه ألنه سيقيم فيه للسكن
  ب اجلعالة
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اجلعالة بتثليث اجليم قاله ابن مالك قال ابن فارس اجلعل واجلعالة واجلعيلة ما يعطاه 
جارة وال تنطبق عليها  اجلعل تشبه اإلجارة لكنها اإلنسان على أمر يفعله ليست 

أحكام اإلجارة وهي أسهل بكثري من أحكام اإلجارة، أحكام اإلجارة أكثر تشدد أما 
 أن( اصطالحا )  وهي(  :هذه أكثر تساهل، كيف تكون اجلعالة، ما هي اجلعالة؟ قال

كرد )  معلوما عمال له يعمل ملن معلوما( متموال  ) شيئا( جائز التصرف )  جيعل
كشهر  )  جمهوال من مدة معلومة( عمال )  أو(  ه من حمل كذا أو بناء حائط كذاعبد

انتهى التعريف هو هذا أن جيعل جائز التصرف وهو احلر  ) جمهولة( مدة )  أو( كذا 
املكلف الرشيد أما لو كان غري جائز التصرف فليس له أن جيعل جعالة جيعل شيئا يعين 

شيئا معلوما ماال  ١م إذاً أن جيعل جائز التصرف ماال شيء له قيمة لكن يكون معلو 
جيعله ملن؟ ملن يعمل عمال معلوما أو جمهوال يف مدة معلومة أو جمهولة  ٣معلوما  ٢متموال 

هنا اجلعالة فارقت اإلجارة ألنه يف اإلجارة ال تصح أن يعمل له عمال جمهوال، معلومة نعم 
ة جمهولة ال، طبعا إذا كانت اإلجارة لكن عمل جمهول ال، يف مدة معلومة نعم لكن مد

أصال ال تصح على العمل واملدة معا فإما على عمل وإما على مدة، إما تستأجره شهرا 
وإما تستأجره لبناء جدار مثال فإما كذا أو كذا وال جيمع االثنني لكن يف اجلعالة يتساهل، 

ان العمل ليس مدة فالبد ويف اإلجارة إذا كانت املد حمددة فالبد أن تكون معلومة وإذا ك
أن يكون العمل معلوم فهنا يتجاهل يعين فيه تساهل يف اجلعالة فيها جهالة يف مسألة 

لعمل وال املدة وجيوز اجلمع بينهما  فال :املدة ويف مسألة العمل، قال يشرتط العلم 
لعمل وال امل: هذه ثالثة فروق هنا خبالف اإلجارة دة وجيوز الفرق األول ال يشرتط العلم 

وهذا وال تعيني العامل  :اجلمع بينهما هذه ثالثة فروق بني اإلجارة واجلعالة، مث قال
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للحاجة ويقوم العمل مقام  خيتلف مع اإلجارة أيضا فاإلجارة البد من تعيني العامل
يف اإلجارة البد من القبول لكن هنا ال، يقوم العمل مقام القبول، مثاهلا مثال  القبول

ل فهل هذه إجارة أم  اجلعالة أن يقول مثال من رد علي سياريت الضائعة فله ألف ر
ل، من بىن يل هذا احلائط فله  جعالة؟ هذه جعالة، من وجد جوايل املفقود فله مائة ر

ل فاآلن ليس مبحدد من هو الذي  ل، من أصلح يل هذا اجلهاز فله مخسمائة ر ألف ر
ن أجعل اجلعل هل أستطيع أن أرجع أم ال سيعمل وال كيف يعمل وال املدة، بعد أ

أستطيع؟ هذه التفصيالت ستأيت، اجلواب نعم أقدر أرجع لكن بشرط قبل أن يبدأ العامل 
ألنه  :أما إن بدأ العامل ورجعت فله أجرة املثل، اآلن كل هذه التفصيالت ستأيت، قال

ت يف البيع فهذا الوكالة كذلك ملا أوكلك يف البيع ممكن تشرع أن يدل عليه كالوكالة
الشروع يعين عملك هذا يقوم مقام قبولك للوكالة، هو قال أ وكلتك فاجلواب تقول 

قبلت فيمكن تقول قبلت وممكن ال تقول قبلت لكن تشرع يف العمل الذي وكلتك فيه 
وحديث } وملن جاء به محل بعري { ودليلها قوله تعاىل  فيكون هذا يقوم مقام القبول،

يعين هو اآلن قال من رد  ) ولقطة عبد كرد(  عليه الذي يؤخذ اجلعل اللديغ والعمل
فإن كانت يف يده فجعل له  :عبدي فله كذا وكان شخص وجد العبد وأصبح يف يده قال

يعين واحد وجد لقطة أال جيب عليه أن يؤدي هذه  مالكها جعال لريدها مل يبح له أخذه
ى ردها جعالة فإن كان اجلعل حصل اللقطة لصاحبها؟ اجلواب نعم، صاحبها جعل عل

قبلما يرى اللقطة فنعم أما إذا كان بعد أخذها حصلت اجلعالة فليس له أخذها، إنسان 
مثال رأى جدار خرب فبناه وأصلحه وبعد أن بناه مالك اجلدار مل يعلم فقال من بىن 

ل؟ ال ألنه بناه تربعا ل أال يستحق الباين ألف ر فليس له  جداري وأصلحه فله ألف ر
جلعالة فشرع يف بناء اجلدار بناء على األجرة على هذا  خذ املقابل لكن من مسع  أن 

وسائر ما يستأجر عليه من )  حائط وبناء خياطة(  ـك)  و(  :اجلعل فله ذلك، قال
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أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله  ) بقوله  "أ"من فعله بعد علمهف(  األعمال
)  يقتسمونه( إذا عملوه )  واجلماعة( لعقد استقر بتمام العمل ألن ا)  استحقه( كذا 

م اشرتكوا يف العمل الذي يستحق به العوض فاشرتكوا فيه  إن بلغه )  و( لسوية أل
ألن ما فعله قبل بلوغ )  خذ قسط متامه( "ب"أي أثناء العمل)  أثنائه يف( اجلعل 

يبين اجلدار من نفسه تطوعا ويف شرع اخلرب غري مأذون فيه فلم يستحق به عوضا 
منتصف اجلدار بلغه اجلعل فقبل ذلك ال جعل له وما بعده له اجلعل إذاً سيستحق 

ملائة إذا كان بىن أربعني وهكذا، ملائة، ستني  ملائة إذا كان بىن مخسني  وإن مل  مخسني 
 :م الزم؟ قالاجلعالة هل هي عقد جائز أ مل يستحق شيئا لذلك "ج"يبلغه إال بعد العمل

جائز يعين حيق لكل طرف من الطرفني أن يفسخها فليس مبلزمة  اجلعالة عقد جائز)  و( 
فهي ليست كاإلجارة فاإلجارة عقد ملزم وهذا فرق من الفروق بني اجلعالة واإلجارة، 

ا عقد جائز أنه كل  كاملضاربة)  فسخها( منهما )  لكل(  :قال هذا ما يرتتب على كو
يفسخ لكن فيه مشكلة عن الفسخ افرض انه العامل اشتغل وبعدما بىن  واحد له أن

)  ـف(  :اجلدار أو بىن بعض اجلدار فسخ اجلاعل فكيف نفعل؟ سيأيت اآلن تفصيلها، قال
ألنه )  ال يستحق شيئا (قبل متام العمل فإنه  "١") العامل من( الفسخ  مىت كان

ت مبا شرط عليه كان العامل هو الذي فسخ فال شيء إذا   أسقط حق نفسه حيث مل 
للعامل أجرة (  ـيف العمل ف)  بعد الشروع "٢"من اجلاعل( إن كان الفسخ )  و( له، 

 وقبل الشروع يف العمل ال شيء للعامل -٣ألنه عمله بعوض مل يسلم له )  مثل عمله
ر فإذا كان إذاً إذا كان الرجوع من اجلاعل قال رجعت يف اجلعل ال أريد أحد يبين يل اجلدا

العامل قبل الشروع فال شيء له فله أن يفسخها لكن بعد الشروع له مثل أجرة العمل 
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وإن زاد أو نقص  :الذي عمله نرى كم بىن هذا الذي عمله كم يساوي أجرة فيعطى، قال
ا عقد جائز يعين اجلاعل قال من بىن جداري هذا فله  قبل الشروع يف اجلعل جاز أل

ل قال بل أ لفني فله ذلك أو قال ال بدل األلف مخسمائة فله ذلك، إن زاد أو ألف ر
نقص قبل الشروع يف العمل جاز ألنه عقد جائز، إذا حصل خالف شخص بىن جدار 
وقال أ بنيته ألنك أنت جعلت جعل ملن بىن اجلدار وقال صاحب اجلدار أ مل أجعل 

 (أي أصل اجلعل  "١") أصلهومع االختالف يف (  :شيئا فقول من يقدم؟ اجلاعل، قال
قدره يعين اخلالف قال اجلاعل أ جعلت ألف على البناء والباين قال ال بل  "٢"أو قدره

انتهينا من اجلعالة،  ألنه منكر واألصل براءة ذمته)  يقبل قول اجلاعل :ألفني، قال
ال ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغريه عم(  :سننتقل إىل مسائل تشبه اجلعالة وهي

ألنه بذل منفعة بغري عوض فلم يستحقه )  مل يستحق عوضا (وال إذن )  بغري جعل
إذاً إذا كان إنسان قام بعمل آلخر من غري طلب فليس  مل يلتزمه ولئال يلزم اإلنسان ما

خذ مقابل لكن استثنوا من هذه صورتني وهي، قال يف ختليص متاع )  إال(  :له أن 
افرض رأى حريق فقام إنسان وأنقذ " ١"هذا رقم ثل ترغيباغريه من هلكة فله أجرة امل

املتاع أو أنقذ بعض املتاع من احلريق فله أجرة املثل هذا العمل الذي قام به كم يساوي؟ 
( وإال  :فيأخذ له األجرة ترغيبا يف إنقاذ متاع الناس لئال يتلف، الصورة الثانية املستثناة

ألن الدينار الذهب  من املصر أو خارجه) بق عشر درمها عن رد اآل اثيندينارا أو 
م النيب ملسو هيلع هللا ىلص، والدليل على هذا١٢يساوي  روي عن عمر وعلي وابن  :درهم فضة يف أ

بن دينار أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص جعل يف رد اآلبق إذا جاء  مسعود لقول ابن أيب مليكة وعمرو
( راد اآلبق )  ويرجع(  :آلن شرع يف مسألة جديدةانتهينا، ا به من خارج احلرم دينارا

ألنه مأذون يف اإلنفاق شرعا حلرمة النفس وحمله إن مل ينو التربع ولو )  بنفقته أيضا
اآلن الذي رد اآلبق كم يستحق؟ دينار، وهو يف أثناء رد اآلبق  هرب منه يف الطريق
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أجر له سيارة أو كذا أو دابة افرض أنه رده من مكان بعيد وأنفق عليه أطعمه وأركبه واست
لنفقة أيضا إذاً له شيئان له  درهم وله أيضا النفقة اليت أنفقها على ١٢أو كذا إذاً يرجع 

العبد لكن حمل ذلك قال وحمله إن مل ينو التربع لكن لو تربع العبد أكله وشربه وكذا فليس 
ء فليس له أن يطالب به فال إال االثىن عشر درهم أو الدينار ألننا قلنا كل من تربع يف شي

يت وتطالب،  تطالب سواء تربعت مبال وسددت عن أحد دين عليه متربعا فليس لك أن 
جرة إذا فعلته تطوعا، وإذا مل  أو عملت له عمل له أجرة يف العادة فليس لك أن تطالب 
ألجرة؟ نقول خيتلف يف بعض األحوال نعم ويف بعض  يفعله تطوعا فهل لك أن تطالب 
األحوال ال، حبسب التفصيل الذي مر معنا، قال ولو هرب منه يف الطريق اكتبوا عندها 
لنفقة فقط، افرض أنه أخذ العبد ورده إىل السيد أطعمه يف الطريق مث بعد  يعين يرجع 
لنفقة فقط دون الدينار؟  لدينار والنفقة أم يطالب  ذلك هرب منه فاآلن هل يطالب 

لعبد، مل يرد العبد فليس له لنفقة دون الدينار يت  ، وملاذا ال يستحق الدينار؟ ألنه مل 
يعين هذا الذي رد العبد  وإن مات السيد رجع يف تركته :لكن النفقة اليت أنفقها له، قال

خذ ما يستحقه من الرتكة، ماذا نستفيد  وأنفق عليه وهرب منه أو بقي يرجع على الرتكة 
اآلبق هو العبد إذا  ذ اآلبق ملن وجده وهو أمانة بيدهوعلم منه جواز أخمن ذلك؟ 

لو جاء شخص وقال هذا عبدي  عاه فصدقة العبد أخذهادومن  هرب من سيده،
دفعه إىل اإلمام  أي الذي يرد اآلبق فإن مل جيد سيده والعبد قال نعم هذا سيدي أخذه،

ئبه ليحفظه لصاحبه وله بيعه ملصلحة لمصلحة إذا كان ما يعين بيعه وحفظ مثنه ل أو 
عه  فيه طريقة مثال ما فيه إمام يعطيه، لتعريف كضوال اإلبل وإن  وال ميلكه ملتقطه 

يعين ملتقط العبد ال ميلكه ال يعترب من وجد عبدا أنه لقطة ليس بلقطة يقول ال  ففاسد
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ا  حتمي ميتلكه مثل ضوال اإلبل، فضوال اإلبل ال تلتقط وستأيت يف الباب الذي بعده، أل
عه يعين لغري مصلحة ففاسد  نفسها من صغار السباع فال تلتقط كذلك العبد، قال وإن 
عه لغري مصلحة  ئب اإلمام فإن مل يفعل ذلك و معناه أنه مطلوب أن يسلمه لإلمام أو 

  .مع انه قال قبل قليل وله بيعه لكن قيدها مبصلحة فإن كان ملصلحة نعم
  ب اللقطة

( وفتح القاف ويقال لقاطة بضم الالم ولقطة بفتح الالم والقاف  اللقطة بضم الالم
مال يعين مملوك، وخمتص أي غري مملوك، مثال واحد  ) وهي مال أو خمتص ضل عن ربه

قال بعضهم وهي خمتصة بغري  عنده كلب فهل ميلك الكلب؟ ال ميلك لكن خيتص به،
حليوان يقال له لقطة قيل هذا، يعين احليوان يقال له ضالة وغري ا احليوان ويسمى ضالة

ختصار، اللقطة أقسام قسم ميلك بال تعريف  انتبهوا قبل أن نقرأ نلخص هذا الباب 
وقسم حيرم التقاطه وقسم بينهما، ما هو الذي بينهما يعين يلتقط ويعرف سنة كاملة مث 

وجد بعد هذه السنة ميلك يدخل يف ملك ملتقطه لكن مضمو عليه يعين ميلكه لكن إن 
صاحبها دفعها إليه أو دفع مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة، بقي أن 

نعرف ما هو الذي ميلك بال تعريف؟ األشياء الرخيصة الزهيدة اليت ال تتبعها مهة أوساط 
ل هنا  الناس وهذا سيختلف من أرض ألرض ومن بلد لبلد ومن زمن لزمن فقد يكون الر

ل يف مكان آخر له قيمة عالية فإذاً سيختلف حبسب  ال قيمة له لكن قد يكون للر
وهو الضوال من احليوان الذي ميتنع بنفسه : العرف إذاً هذا الذي ميلك بال تعريف، الثاين

ما بينهما الذي له قيمة وال حيمي : من صغار السباع هذا حيرم التقاطه ترتكه، والثالث
هذا الثالث الذي بينهما سيشمل نوعني إما أن نفسه من السباع يعين إذا كان حيوا و 

يكون حيوان ضال ال ميتنع من صغار السباع مثل الشاة فهذه تلتقط والشيء الثاين غري 
ت مثل الثياب والنقود واألكل هذا له قيمة ليست زهيدة إذاً هذا  الضوال غري احليوا
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ة كاملة مث ميلكها مث بعد ذلك ميكن التقاطه فإذا التقطناه ماذا نفعل؟ إذا التقط يعرفها سن
ا إرث هذا أمر، لو كان مأكوال يعين هذا األصل يف كل لقطة  تدخل يف ملكه قهرا كأ
من هذا النوع الثالث لكن لو كانت اللقطة مأكولة مثل الشاة مثال فله خيارات أخرى 

كلها ويضمن القيمة وله أن  فإما أن يعرفها وميلكها بعد سنة وله خيارات أخرى فله أن 
لقيمة وله أن ينفق عليها بنية الرجوع وله أن جيفف الطعام لو كان طعاما  يبيعها وحيتفظ 

مثال سيفسد أو شاة يعين يبقيها سنة يعرفها معناه سينفق عليها فلذلك جاز له احللول 
كله وعليه القيمة أو جيففه مثال إذا  األخرى، لو كان طعام مثال خيشى أن يفسد فإما أن 

(  :كن جتفيفه أو يبيع هذا الطعام وحيتفظ الثمن هذا إذا كان شيء قابل للفساد، قالأم
فأما  (ن يهتموا يف طلبه )  تتبعه مهة أوساط الناس( يعترب فيما جيب تعريفه أن )  و

ويف شرح املهذب هو فوق  القسم األول" ١"وهو الذي يضرب به)  الرغيف والسوط
)  تعريف بال( اللتقاط )  فيملك( كشسع نعل )  وحنومها( القضيب ودون العصا 

ويباح االنتفاع به ملا روى جابر قال رخص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف العصا والسوط واحلبل 
يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود وكذا التمرة واخلرقة وما ال خطر له وال يلزمه 

خذه ميتلكه هذا قلنا إذا كان  يعين لو وجد صاحبه ال يلزمه دفع دفع بدله فمجرد أن 
اللتقاط، القسم  شيء زهيد ال تتبعه مهة أوساط الناس املتوسطني من الناس فإنه ميلك 

)  كثور ومجل وحنومها( كذئب ويرد املاء )  صغري وما امتنع من سبع(  :الثاين
حرم ( ي واهلوامل كالبغال واحلمري والظباء والطيور والفهود ويقال هلا الضوال واهلوام

ا متتنع، بعضها ميتنع بقوته، وبعضها ميتنع بعدوه بسرعته، وبعضها ميتنع  ) أخذه هذه أل
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ملا سئل عن ضالة اإلبل ما لك وهلا معها سقاؤها  :بطريه ألنه يطري، قال
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ا متفق عليه وقال عمر  كل الشجر حىت جيدها ر  من أخذوحذاؤها ترد املاء و
فإن أخذها ضمنها وكذا  :هذا النوع إذا أخذه ضمنه، قال خمطئالضالة فهو ضال أي 

أي غري ما )  وله التقاط غري ذلك(  :القسم الثالث حنو حجر طاحون وخشب كبري
 مجع فصيل وهو ولد الناقة، كغنم وفصالن)  من حيوان( تقدم من الضوال وحنوها 

كأمثان )  وغريه( مجع فلو وهذا ولد الفرس  أفالءو  مجع عجل وهو ولد البقر، وعجاجيل
أما الذي يعرف من نفسه  وقوي على تعريفها)  إن أمن نفسه على ذلك( ومتاع 

حلديث زيد بن خالد اجلهين قال سئل النيب صلى هللا عليه اخليانة فال جيوز له ذلك 
فإن مل وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها مث عرفها سنة 

جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه  تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن
ما  وسأله عن الشاة فقال خذها فإمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب متفق عليه خمتصرا

خذها أم يرتكها؟  إذا   واألفضل تركها روي عن ابن عباس وابن عمرهو األفضل أن 
من نفسه عليها يعل م من نفسه أنه ضعيف أمام املال وهذا موجود لألسف عند كان ال 

بعض الناس حىت بعض الناس اليت حتافظ عل الصالة وعلى العبادة وكذا جتده يضعف 
يؤمنون ببعض الكتاب {أمام املال وبعضهم دينه ينصب يف جزء دون جزء من الشرع 

كلها  فتجده ما  شاء هللا الدين عنده الصالة لكن أموال} ويكفرون ببعض الناس هذه 
قة هللا وسقياها أيضا نسأل هللا العافية والسالمة، قال كل  (  :األمر سهل ممكن نقول 

هذا هو إذا يعرف من نفسه  فليس له أخذها)  فهو كغاصب( من نفسه عليها )  وإال
خذها وإال يعترب غاصب إذا أخذها ضمنها، قال ملا فيه من تضييع  :عدم األمانة ال 

من على  غريه ويضمنها إن تلفت فرط أو مل يفرط مال لنرى الفروق اآلن هذا الذي ال 
ويضمنها مطلقا فرط أو "١"نفسه األحكام اليت ترتتب عليه كالتايل األول ليس له أخذها

من على نفسه فإذا أخذها وتلفت بدون تفريط فال يضمن، فملتقط  مل يفرط خبالف من 
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وال  :يه لكن هذا يعترب غاصب يضمنها إن تلفت والثالثاللقطة ال يضمن إذا ضاعت عل
هذا الفرق الثالث بني امللتقط الذي جيوز له االلتقاط وبني من ال جيوز  ميلكها وإن عرفها

هذه مسألة جديدة  ومن أخذها مث ردها إىل موضعها :له االلتقاط، ماذا يفعل؟ قال
موضعها، فإذا أخذها ال يردها  يتكلم عن شخص مثال يثق يف نفسه فأخذها مث ردها إىل
أو فرط فيها ضمنها وخيري يف  إىل موضعها وإمنا يسلمها لإلمام إذا كان يريد أن يرتكها،

يقصد هذه األشياء اليت هلا نفقة أو تتلف هذه خيري فيها بني ماذا؟ سيذكر  الشاة وحنوها
أو  "٢"ظ مثنهاأو بيعها وحيف "١"بني ذحبها وعليه القيمة :املصنف ثالثة أشياء وهي

له  :خيري أيضا بني ثالثة أشياء وما خيشى فساده" ٣"ينفق عليها من ماله بنية الرجوع
 ويعرف اجلميع ("٣"جتفيف ما ميكن جتفيفه أو "٢"أو أكله بقيمته "١"بيعه وحفظ مثنه

ارا )  كاألسواق وأبواب املساجد يف ) يف جمامع الناس  (وجو حلديث زيد السابق 
غري ( لوات ألن املقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها أوقات الص

ويعرف - ١اآلن رقموا ما هو املطلوب منه، كامال )  حوال( فال تعرف فيها )  املساجد
روي عن : حوال، قال- ٤غري املساجد فإنه ال جيوز، - ٣يف جمامع الناس،  - ٢اجلميع، 

بعد االلتقاط مباشرة  ا يطلبها إذاً عمر وعلي وابن عباس عقب االلتقاط ألن صاحبه
كل يوم مث أسبوعا مث   :ألن صاحبها سيطلبها بعد التقاطها مباشرة سيبحث عنها، قال

)  وميلكه بعده(  :ما الذي ينبين على ذلك بعده، قال عرفا وأجرة املنادي على امللتقط
ها فتصبح ملك له لكن أي من غري اختيار كاملرياث)  حكما( أي بعد التعريف 

لكن ال  (غنيا كان أو فقريا لعموم ما سبق وال ميلكها بدون تعريف  :مضمونة، قال
ا يتصرف فيها أي حىت يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها )  قبل معرفة صفا



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ٣٤٠  

 

ا واإلشهاد عليها إذاً يستحب أن يعرف هذه  وصفتها ويستحب ذلك عند وجدا
ا؟  األشياء عند وجودها وأن يشهد على ذلك، ما الذي ينبين عليه ملاذا يتعرف على صفا

ها مبجرد الوصف وليس  ها وسيعطيه إ حىت إذا جاء صاحبها فطلبها فوصفها أعطاه إ
فمىت جاء طالبها  (: بالزم حىت لو شك فيه فمادام عرف الصفات إذاً هو صاحبها قال

يعين يعطيه  دقهبال بينة وال ميني وإن مل يغلب على ظنه ص)  فوصفها لزم دفعها إليه
ها ملاذا؟ ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص حلديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها  إ

ه وإال فهي لك رواه مسلم ويضمن تلفها ونقصها بعد احلول  ووكاءها فأعطاها إ
تعرفون ملاذا؟ بعد احلول دخلت يف ملكه فاآلن أنت متلك  مطلقا ال قبله إن مل يفرط

يء متلك شاة أو ثياب تلفت فمن الذي يضمنها؟ أنت الذي تضمن إذاً بعد احلول ش
والسفيه ( : هي ملكك فأنت تضمنها، السفيه والصيب من الذي يعرف هلما اللقطة؟ قال

لقيامه مقامهما ويلزمه أخذها منهما فإن تركها يف )  والصيب يعرف لقطتهما وليهما
ك اللقطة يف يد الصغري ألنه قد تتلف فإن تركها هذا الويل ال يرت  يدمها فتلفت ضمنها

يعين بعدما عرفناها سنة تصري ملك هلما  فإن مل تعرف فهي هلما :يضمنها هو، قال
وإن  :وليست للويل، اآلن يتكلم لو وجدها عبد هل يبقيها عنده أم يعطيها للسيد؟ قال

يعين  من سيده عليهاعبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها فإن مل  وجدها
إىل أي احلاكم  سرتها عنه وسلمها للحاكم مث يدفعها العبد عدل والسيد ليس بعدل

ذهب إىل املكاتب، لو كان الذي وجد اللقطة مكاتب، كاتب سيده بشرط الضمان 
يعين هو الذي  واملكاتب كاحلرسيده على احلرية مرت معنا املكاتبة وكثري شرحناها، 

انتهى  ومن بعضه حر فهي بينه وبني سيده عرف وهو الذي ميلك،يلتقط وهو الذي ي
ال )  ومن ترك حيوا(  :موضوع اللقطة اآلن سننتقل إىل أحكام أخرى قريبة منها، قال

معناه أن مالكه تنازل  ) بفالة النقطاعه أو عجز عنه ربه ملكه آخذه( عبدا أو متاعا 
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خبالف عبد ومتاع وكذا ما يلقى  :عن حقه خبالف من ترك عبد فال ميلك لذلك، قال
ألن رميه يف البحر معناه عزوف صاحبه عنه،  يف البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه

ومن أخذ نعله ( وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة املثل  :قال
ذا النعل؟  ) ووجد موضعه غريه فلقطه( من متاعه )  وحنوه خذ حقه ماذا يفعل  و

يعين معناه أنه يعرفه مث بعد تعريفه ميلك حقه منه، على املذهب يقولون  نه بعد تعريفهم
ميلك حقه منه يعين قيمة احلذاء الذي أخذ عليه فإن زاد شيء تصدق به هكذا ويتصدق 

ألن الغالب  وإذا وجد عنربة على الساحل فهي له :لباقي إن بقي شيء، آخر مسألة
  .الك وأن البحر هو الذي قذفهاأن هذه العنربة ليس هلا م

  ب اللقيط 
أي طرح يف )  طفل ال يعرف نسبه وال رقه نبذ( اصطالحا )  وهو( مبعىن ملقوط 

إذاً هو طفل ال يعرف نسبه وال يعرف رقه من حريته نبذ أو  ) أو ضل( شارع أو غريه 
الرب وتعاونوا على { لقوله تعاىل )  أخذه فرض كفاية ( و: ضل، حكم أخذه، قال

خذه،} والتقوى  خذه أحد فيأمث مجيع من علم به ومل  ويسن  معناه ترك مثل هذا إذا مل 
 :قال-١اآلن هذا اللقيط ما حكمه من حيث احلرية هذه املسألة األوىل،  اإلشهاد عليه

األصل فيه احلرية وليس األصل فيه الرق ال نثبت له الرق إال إذا ادعاه أو  ) وهو حر( 
يف مجيع  حد ببينة يعين لو ادعاه رقيق وأمه رقيقة ببينة فنعم، قال وهو حرأثبت ذلك أ

لنسبة للمال : هذا احلكم األول، الثاين األحكام ألن احلرية هي األصل والرق عارض
الذي يكون قريبا من هذا اللقيط يعين يف مكان وجوده فما كان من مال بقربه والقرائن 

من فراش حتته أو  "٢") وما وجد معه(  :فق عليه منه مثلتدل على أنه له فنعتربه له ونن
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ا له  ثياب فوقه أو مال يف جيبه أو حتته ظاهرا أو مدفو  ( كل هذه األشياء قرينة أ
)  ـقريبا منه ف( مطروحا )  أو (مشدودا بثيابه )  طر أو متصال به كحيوان أو غريه

لظاهر )  له (هو  ه ظاهرا ليس مدفو فهذا قرينة أنه له، أو موضوع حتته مال لكنعمال 
أو كان مدفون لكن واضح أن هذا الدفن طري قريب فمعناه هذه قرينة أن الذي وضعه 

لظاهر فالظاهر أنه له، وألن له يدا  وضع املال حتته، أو موجود بقربه فهو له عمال 
ين، ننتقل يعين بين آدم ميلك وإن كان لقيط صغري، هذا احلكم الثا صحيحة كالبالغ

ملعروف لواليته عليه)  وينفق عليه منه(  :للثالث ( يكن معه شيء )  وإال(  ملتقطه 
إذاً الحظوا قوله منه ضعوا أ إذاً اإلنفاق سيكون من هذا املال الذي  ) فمن بيت املال

لقول عمر  اذهب فهو حر ولك والؤه  معه فإن مل يكن معه شيء فمن بيت املال
ا نفقته ويف لفظ وعلينا رضاعه وال جيب على امللتقط فإن تعذر اإلنفاق من بيت وعلين

يعين من التقطه ال جيب عليه أن  املال فعلى من علم حاله من املسلمني فإن تركوه أمثوا
ينفق عليه، فلينفق عليه من ماله إن وجد معه مال أو من بيت مال املسلمني لكن إن 

هذه احلالة الثالثة افرض أنه ما فيه بيت مال للمسلمني "ج"تعذر قال فعلى من علم حاله 
أو مل نستطع أن ننفق عليه من بيت مال املسلمني فال يرتك ميوت وإمنا جيب على من علم 

حاله من املسلمني أي واحد من املسلمني علم وجب على الذين علموا، اآلن احلكم 
إلسالم وغري اإلسالم، هل حن سالمه أم بكفره؟ فيه حاالت الرابع وهو ما يتعلق  كم 

وإن كان فيها  "أ"إذا وجد يف دار اإلسالم)  وهو مسلم(  :سنعتربه مسلم، قال املصنف
ال مسلم فيه فكافر  "ب"والدار وإن وجد يف بلد كفار أهل ذمة تغليبا ألهل اإلسالم

ب على ، لو فرضنا أنه يف بلد كفار وجد فيه مسلم لكن هذا املسلم ال يغلتبعا للدار
جر وخارج  جر دخل  الظن منه كما لو كان هذا املسلم مثال أسري يف بلد الكفار أو 

فالغالب أن هذا كافر لكن إن كثر املسلمون يف دار احلرب فنعتربه مسلم تغليبا لإلسالم، 
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ختصار  وإن كان ببلد إسالم كلهم أهل ذمة وليس فيها مسلم ميكن كونه منه فكافر إذاً 
سالمه، احلكم اخلامس حضانته ملن؟ قال إذا وجد يف  :البلد مسلمون ولو قلة سنحكم 

ألن عمر أقر اللقيط يف يد أيب مجيلة حني قال له عريفه )  األمني وحضانته لواجده( 
األمني هو العدل وطبعا البد أن يكون حرا مكلفا رشيدا حيضنه لكن   إنه رجل صاحل

من ماله لكن هو يتوىل احلضانة دون اإلنفاق، اإلنفاق من بيت املال هذا املقصود أو 
وإن   ألنه وليه)  بغري إذن حاكم( مما وجد معه من نقد أو غريه )  وينفق عليه(  :قال

كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدو ينتقل يف املواضع أو وجده يف 
يقر اللقيط بيد ملتقطه إذا هذه مخسة صور ال  احلضر فأراد نقله إىل البادية مل يقر بيده

نه مسلم يعين الذي التقطه   كان واجده فاسقا فليس له أو رقيقا أو كافرا وحكمنا للقيط 
سالمه أو كان بدو ال يستقر يف بلد  كافر والبلد فيها مسلمني فغلبنا اإلسالم وحكمنا 

ية كل ذلك ال يقر واحد يف مكان واحد متنقل أو وجده يف احلضر وأراد أن ينقله إىل الباد
لبيت (  كدية حر)  ومرياثه وديته(  :بيده، احلكم السادس مرياث هذا اللقيط ملن؟ قال

ألنه مل  إن مل خيلف وار كغري اللقيط وال والء عليه حلديث أمنا الوالء ملن أعتق)  املال
ي يعتقه أحد يعين ليس له موىل فنحن نقول أن املرياث يذهب للعصبة إذا مل يوجد ذو 

الفروض فيذهب للعصبة، لو ما فيه عصبة يذهب إىل املعتق، الوالء، لكن هذا ليس عنده 
والء ألننا مل حنكم برقه أصال، احلكم السابع من وليه إذا قتل، من الذي يتوىل الدم يعين 

لقصاص أو الدية؟ اجلواب سيكون اإلمام، قال )  العمد( القتل )  ووليه يف( : يطالب 
انتهينا،  لبيت املال ألنه ويل من ال ويل له)  مام خيري بني القصاص والديةاإل( العدوان 

لو صارت اجلناية عليه لكن فيما دون النفس يعين لو جين عليه بقطع : مسألة جديدة
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طرف مثال فهل أيضا احلاكم أو اإلمام هو وليه؟ ال بل هو ويل نفسه يف هذه احلالة لكن 
لقصاص أو الدية، قال لو كان صغريا ينتظر إىل أن يبلغ  :ويرشد مث بعد ذلك يطالب 

لكن لو كانت اجلناية  ليقتص أو يعفو ملاذا؟ وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده
لدية أم يعطى الدية؟ يعطى الدية يف وقتها  عليه خطأ فننتظر إىل أن يبلغ حىت يطالب 

أمرين إما أن يطالب بقصاص أو  وال ينتظر لكن يف العمد ينتظر، ملاذا؟ ألن العمد حيتمل
مل يقبل إال ببينة تشهد أن أمته  إنسان أنه مملوكه ومل يكن بيده وإن ادعى :دية، قال

إذا ادعى أحد أن هذا مملوك، دعوى من ادعاه مملوكا له ال نقبل  ولدته يف ملكه وحنوه
ولو )  امرأة وإن أقر رجل أو(  :إال ببينة لكن من ادعاه ولدا له نقبل ذلك بشروط، قال

انتبهوا إذا أقر به الرجل سواء كان مسلما  ) ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده حلق به( 
ا سواء كا مسلمني أو كافرين لكن ال  أو كافرا أحلقناه به ولو أقرت به املرأة أحلقناه 

ثبات النسب له، قال ن أل :نلحقه بزوجها، ملاذا؟ ألن هذا اإلقرار حمض مصلحة للطفل 
أي  اإلقرار به حمض مصلحة للطفل التصال نسبه وال مضرة على غريه فيه وشرطه

هذا الشرط األول، ينفرد بدعوته يعين إذا جاء  أن ينفرد بدعوته شرط قبول هذا اإلقرار
ين أما إذا ادعاه اثنان أو ثالثة فال،  رجل وأقر وقال هذا ابين وانفرد يعين ليس له أحد 

ين لكن يعين  وأن ميكن كونه منه :إذا ادعاه واحد منفردا، والشرط الثاين هنا فيه حل 
ادعاه شخص ميكن أن يكون بينهم من السن ما يكفي أن يكون أ له، كم السن الذي 

يكفي؟ عشر سنوات ألنه متصور أن الذي جيامع مثله هو ابن عشر أما لو كان بينهم 
هو يكربه بتسع سنوات فال يكفي تسع سنوات فال يتصور أن يكون هذا ابن لو ادعاه و 

لكن ال نثبت  حرا كان أو عبدا :هذا، إذاً البد من عشر سنوات على األقل، قال
قص يف احلرية فهو  قص إما  قصا، من ادعاه واملدعي كان  العبودية له، من ادعاه 

قص يف اإلسالم فهو كافر، فنثبت النسب دون الرق ودون الكفر، قال وإذا  :عبد، أو 
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يعين كما إذا ادعاه الزوج وأنكرت املرأة فال يلحق  ادعته املرأة مل يلحق بزوجها كعكسه
يعين لو كان هذا الذي أقر به أقر به بعد  فيلحقه)  ولو بعد موت اللقيط(  :ملرأة، قال

موت اللقيط فهل نلحقه أم ال؟ فما اإلشكال؟ اإلشكال أنه بعد موته ما الفائدة من 
فيه خالف بني أهل العلم يعين من أهل العلم من يقول ال فإذا مات ال إحلاقه هذا حصل 

لنسب إال أن يكون له ولد، إذا كان هلذا اللقيط ولد يعين كرب وصار له  حلاقه  يستفاد 
ولد وهذا متصور يف لو كان الرجل سافر وغاب غيبة طويلة فولدت امرأته أو رجع فلما 

هذا ولدي يعين ولدت امرأته وكرب الولد وتزوج وجاء رجع بعد غيبة طويلة فقالت امرأته 
بولد آخر ومات الولد األول فاآلن إذا أقر بنسبه فمن الذي استفاد امليت أم احلفيد؟ 

احلفيد هو الذي يستفيد فبعضهم يقول نعم يف هذه الصورة يقبل إقراره أما إذا كان ليس 
تفيد وهو مذهب أيب حنيفة، ولذلك له ولد فال يقر به وال يقبل إقراره ألن امليت ال يس

فيلحقه وإن مل يكن له توأم أو ولد احتياطيا )  ولو بعد موت اللقيط(  :قال املصنف
كأنه يرد على من قال أنه ال يصح اإلقرار إال إذا كان له ولد حي يعين مبعىن إذا  للنسب

ذا اللقيط سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان غنيا أو فقريا   أقر به الرجل صح هذا اإلقرار 
مة معناه  ؟ ألن بعضهم بعض الفقهاء قدميا كالثوري يقول ال إذا ادعاه وهو غين فهذه 
ختصار  أنه يدعي املال، إذا مات وكان غنيا له مال يقول هلذا يدعي املال فال يقبل، 
ار يقبل على كل حال هذا املقصود فال يشرتط أن يكون هذا اللقيط فقريا حىت نقبل اإلقر 
وال يشرتط أن يكون له ولد حىت نقبل اإلقرار وال يشرتط أن يكون له توأم حىت نقبل 

 "١") الكافر( اللقيط )  وال يتبع( : اإلقرار وإمنا يقبل اإلقرار على كل حال، قال
إذاً ال يتبع اللقيط الكافر الذي ادعاه إذا كان كافر ال يتبعه، تصوروا أنه  املدعي أنه ولده
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لدعوى يف نسبه فقط لكن ال نقبل دعواه أنه عبد وال نقبل ادعاه من ا دعاه نقر له 
دعواه أنه كافر يعين ال يتبعه يف العبودية وال يتبعه يف الكفر وإمنا يتبعه يف النسب فقط 

 ) يف دينه ( :حلفظ النسب، املصلحة هي حفظ نسبه، الباقي حيتاج إىل بينة شهود، قال
ال حيضنه إذا كان كافر يعين ال يتبع الكافر يف الدين وال  معناه بل يف نسبه فقط وطبعا

يتبع الرقيق يف الرق وال يتبع الكافر وال الرقيق يف احلضانة فال حيضنه كافر وال رقيق لكن 
إال أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه ألن اللقيط حمكوم  :يتبعه يف النسب، قال

افر يف كفره بغري بينة وكذا ال يتبع رقيقا يف سالمه بظاهر الدار فال يقبل قول الك
يعين ليس املدعي ادعى أنه  ) لرق مع سبق مناف( اللقيط )  وإن اعرتف( " ٢"رقه

اللقيط )  وإن اعرتف(  :عبد بل هو اعرتف قال نعم أ عبد فهل نقبل هذا أم ال؟ قال
يقول إذا اعرتف  قبلللرق من بيع وحنوه أو عدم سبقه مل ي)  لرق مع سبق مناف( 

لرق وقد سبق منه تصرف ينايف أنه رقيق معناه ال نقبل، عبارة املاتن هي رواية يف 
لرق وقد سبق منه مناف  املذهب وهي خالف املذهب، ظاهر كالم املاتن إن اعرتف 

فال يقبل اعرتافه، وإن مل يسبق منه مناف قبل اعرتافه لكن املذهب ال، املذهب إن اعرتف 
ال يقبل منه هذا االعرتاف سبق منه مناف أو مل يسبق، ولذلك اكتبوا عند قوله مع لرق ف

سبق مناف أو عدم سبق مناف، والشارح قاهلا بعد ذلك قال أو عدم سبقه مل يقبل هذا 
يبطل حق هللا من احلرية  ألنه هو املذهب، املذهب مع السبق أو عدم السبق، مل يقبل

ا سواء أقر ابتداء  لدعوى عليهاحملكوم  معناه أن املاتن اختار  إلنسان أو جوا 
الرواية األوىل وأكرر أن هذا دليل على أن احلجاوي ليس مبقلد بل اختيارات واملوفق له 

اللقيط )  أو قال ( :اختيارات أكثر وأكثر وهكذا يعين هؤالء الفقهاء هلم اجتهاد، قال
سالمه ويستألنه حمكو )  إنه كافر مل يقبل منه( بعد بلوغه  ب وإال قتلتم   اب فإن 

لنسب لكن إذا  اآلن مسألة جديدة إذا ادعاه مجاعة قلنا إذا ادعاه واحد قبلنا وأحلقناه 
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وإن ادعاه مجاعة قدم ذو (  :ادعاه عدد فماذا نفعل؟ نقدم صاحب الشهود البينة، قال
ا تظهر احلق وتبينه "أ") البينة يكن هلم بينة )  وإال(  مسلما أو كافرا حرا أو عبدا أل

حلقه لقضاء عمر )  فمن أحلقته القافة به(  "ب"أو تعارضت عرض معهم على القافة
م ثنني فأكثر حلق  هذا الكالم اليوم يف الطب ال  به حبضرة الصحابة  وإن أحلقته 

اليوم يف  يتصور فالفقهاء قدميا يتكلمون عن مسألة يف حدود معلومهم وما يعرفوه، أما
الطب يقولون ال ميكن هذا حيصل أنه يتكون اإلنسان من أكثر من أب ألنه حيوان منوي 

واحد، وطبعا إذا أثبت الطب ذلك قطعا فيصبح هذا احلكم خطأ ويلغى، فإذا أحلقته 
كثر من واحد فيصري مثل تعارض البينة فال  كثر من واحد معناه ال نلحقه  القافة 

وال  :وإمنا يلحقه نسبا، قال كافر أو أمة مل حيكم بكفره وال رقهوإن أحلقته ب يلحق،
كثر من أم والقافة قوم يعرفون  :ألنه ال يتصور أنه أكثر من أم تلده، قال يلحق 

لشبه وال خيتص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد وشرطه أن يكون ذكرا  األنساب 
هل ميكن أن يتكون شخص : عند سؤال عدال جمر يف اإلصابة ويكفي جمرد خربة

اآلن املسألة أن ادعى اجلنني رجالن  ! جنني من أبوين يف الطب أم هذا شيء مستحيل؟
كل واحد يقول هذا ولدي فقال الفقهاء قدميا أنه يعرض على القافة فإن أحلقته القافة 

الثنني حلق، فال ميكن ألن احليوان املنوي واحد والتلقيح  حدمها حلق وإن أحلقته 
سيحصل معناه ال يكون املخلوق الواحد من أبوين، هذا األمر قطعي أم هو نظرية 

حتتمل؟ على العموم قلنا هذا الكالم أنه إذا كان هذا األمر فعال قطعي فال ميكن أن 
ثنني فهي خطأ قطعا، انتهينا، األمر الثاين  يتكون إنسان إذاً القافة لو أحلقت الشخص 

، ما مدى املصداقية؟ ال DNA لقافة، ما هو احلمض النووييف هذه املسألة، مسألة ا
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حلمض النووي   ميكن التشكيك فيه، أ حىت سألت بعض الناس املشتغلني 
DNA ،قالوا نسبة اخلطأ هذا شيء ضعيف جدا جدا فالظاهر أنه إذا كان هذا الكالم

احلمض وطبعا أ لست مبتخصص فأ أحيل إىل ذوي التخصص فأقول فعال إذا كان 
: النووي كما يقال فهو أقوى من القافة إن وجد، قطعا أقوى من القافة بال إشكال، قال

يعين  وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة يف طهر واحد وأتت بولد ميكن أن يكون منهما
الثنني حلق والصحيح أن  حدمها حلق وإن حلقته  يقصد يعرض على القافة فإن أحلقته 

أنه يعرض على احلمض النووي فيعرف أبوه منهما هذا هو األوىل وأما نقول يف حالة كذا 
ثنني فيبدو أ هذا كالم خطأ وغري صحيح والفقهاء عليهم رمحة هللا مل يقولوا هذا  إذا أحلق 

الكالم بناء على كتاب وال على سنة وإمنا قالوه بناء على طب يومهم أو طب زمنهم 
أ وحتتمل الصواب لكن لو جاء حديث عن النيب فهذه معلومات طبية وهذه حتتمل اخلط

ملسو هيلع هللا ىلص هنا نقول ال ميكن رد حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أما ما فهموه هم أو ما كان من علوم 
العرب أن العرب تعرض املشكوك فيه على القافة والقافة أحيا يشتبه عليها األمر تقول 

ذا ال يعين أنه قطعا منهما أبدا فهذا ظن القافة وظن يصلح من هذا ويصلح من هذا فه
القافة إذا عمل به يف زمن لعدم وجود ما يعارضه فال يعين إذا ثبت بطالنه أن نعمل به 

زمننا لتغريت أحكامهم اليت مبنية على علومهم    أيضا حىت الفقهاء أنفسهم لو عاشوا
  .ص الشريعة فهو مقدموليست مبنية على نصوص الشريعة فما كان مبين على نصو 

  كتاب الوقف
يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله مبعىن واحد وأوقفه لغة شاذة وهو مما 

من خصائص املسلمني ومل يكن يعرف الوقف يف اجلاهلية وإمنا  اختص به املسلمون
ما هو تعريف الوقف؟  ،ومن القرب املندوب إليها الذين أوقفوا وحبسوا أهل اإلسالم،
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هذا هو التعريف وهو  على بر أو قربة)  وهو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة(  :قال
ب بر أو قريب،  حبس العني ال يتصرف فيها واالستفادة من املنفعة ويكون هذا على 

ألصل ما ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه :قال كالذي يوقف أرض أو يوقف  واملراد 
وهو احلر املكلف أي  اقف جائز التصرفوشرطه أن يكون الو  عمارة أو يوقف شجرة،

لفعل الدال عليه( الوقف )  ويصح( البالغ العاقل الرشيد،  القول   عرفا)  لقول و
كمن جعل (  :كأن يقول أوقفت كذا أو حبست كذا أو سبلت كذا، والفعل الدال عليه

ذن فيه أأو  هذا فعل دال على إرادة الوقف ) أرضه مسجدا وأذن للناس يف الصالة فيه
أو سقاية وشرعها )  فيها الدفن يف( للناس )  وأذن مقربة( جعل أرضه )  أو( وأقام 

هذا داللة على الوقف يف العرف،  هلم ألن العرف جار بذلك وفيه داللة على الوقف
ت ما  ت، الصرحية اليت ال حتتمل غري الوقف والكنا الوقف له ألفاظ صرحية وله كنا

أي صريح القول )  وصرحيه(  :قف، ما هي األلفاظ الصرحية؟ قالحتتمل الوقف وغري الو 
فمىت أتى  ما احلكم املرتتب على هذه العبارات الصرحية؟ ) وقفت وحبست وسبلت( 

يعين ال حنتاج مع هذه الصيغة إىل  من غري انضمام أمر زائد بصيغة منها صار وقف
اج إىل أمر زائد وهو النية أو عبارة شيء آخر كنية مثال وال عبارة زائدة لكن يف الكناية حتت

ألنه مل يثبت هلا )  وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت(  :أخرى ترجح إرادة الوقف، قال
أحد  ( ـالكناية ب)  فتشرتط النية مع الكناية أو اقرتان( فيه عرف لغوي وال شرعي 

ذاً نشرتط يف نعم هذا هو األمر الزائد إ الباقية من الصريح والكناية)  األلفاظ اخلمسة
، أو اقرتان لفظ الكناية بلفظ ١الكناية إىل أمر زائد وهو تشرتط النية مع الكناية هذا 

كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو حمبسة أو مسبلة أو حمرمة  :آخر صرحيا أو كناية قال



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ٣٥٠  

 

ا بعبارة  أو مؤبدة ألن اللفظ يرتجح بذلك إلرادة الوقف قرتا يرتجح إلرادة الوقف 
لنية أخرى هذ ا  حد األلفاظ اخلمسة "أ"ه طريقة، إذاً األول اقرتا ، أو اقرتان الكناية 

ا ب) أو  (، "ب" صدقت بكذا صدقة كقوله ت :كما لو قال"ج") حكم الوقف(  ـاقرتا
ملا قال ال تباع وال تورث قرن مع الكناية عبارة تشتمل على حكم  ال تباع وال تورث

)  فيه ويشرتط( : الوقف، وأظن هذه املسألة واضحة، قال الوقف إذاً أراد بتصدقت هنا
فال )  دائما من عني( ا  أي أن تكون العني ينتفع)  املنفعة( أربعة شروط األول 

 ينتفع به مع بقاء عينه(  يصح وقف شيء يف الذمة كعبد ودار ولو وصفه كاهلبة
ث وسالح)  كعقار وحيوان وحنومها فيها منفعة من معني إذاً األول أن تكون  من أ

يعين البد أن يكون املوقوف فيه منفعة ويكون شيء معني لكن ال يكون شيء يف الذمة 
يعين ال يصح أن يقول وقفت عبدا من عبيدي أو وقفت دارا بدون تعيني فالبد أن يعني، 

وال يصح وقف املنفعة  : وقفت هذا العبد، وقفت هذه األرض أو هذه الدار أو كذا، قال
اكخدمة  انتبهوا لو أوقف العبد نعم لكن أن يوقف منفعة العبد يعين  عبد موصى له 

 :العبد ليس وقفا لكن منفعته وقف فال يصح ذلك، البد أن تكون عينا، وكذلك ال يصح
ال يصح أن يوقف عينا ال تباع كما لو أوقف حرا  وال عني ال يصح بيعها كحر وأم ولد

ا تصبح أو أوقف أم ولد وهي األمة اليت أو  لدها سيدها فتصبح أم ولد وال ميكن بيعها أل
وال ما ال ينتفع به مع  :حرة مبوت سيدها فال تباع وبناء على ذلك ال توقف، كذلك

ويصح وقف  :فال يصح أن يوقف هذا الطعام ألنه يفىن، قال بقائه كطعام ألكل
ريك لك يف واملشاع هو املشرتك بينك وبني قريب لك أو شاملصحف واملال املشاع 

أرض وحصتك مشاعة فإذا كانت هذه احلصة املشاعة أردت وقفها توقف ويصح وقفها، 
إذا كان على جهة عامة ألن املقصود منه )  أن يكون على بر (الشرط الثاين )  و( 

كاملساجد والقناطر (  التقرب إىل هللا تعاىل وإذا مل يكن على بر مل حيصل املقصود
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ت و )  واملساكن ألن القريب )  واألقارب من مسلم وذمي( كتب العلم والسقا
ووقفت صفية  على أخ هلا يهودي  القرابة بدليل جواز الصدقة عليه الذمي موضع

إذاً هذه كلها أمثلة ألبواب الرب والقرىب، ما هو الذي ليس  فيصح الوقف على كافر معني
ما مقتوالن عن قربومرتد ال ،"١") غري حريب(  :برا وال قربة؟ قال  نتفاء الدوام أل

إلعدام أصال، والثاين، قال )  كنيسة( غري )  و(  :احلريب واملرتد هذان حمكوم عليهما 
ا بنيت للكفر واملسلم والذمي يف  ر وصومعة فال يصح الوقف عليها أل وبيعة وبيت 

 وكذا وكذلك يعين املسلم ال يصح منه هذا الوقف على الكنيسة أو احلريب ذلك سواء
الذمي ال يصح منه الوقف على كنيسة وحنوها إذاً قوله سواء يعين ال يصح منهم مثل هذا 

)  وكتب زندقة هذا الثالث نسخ التوراة واإلجنيل( غري )  و(  :الوقف، وكذلك مثل
وبدع مضلة فال يصح الوقف على ذلك ألنه إعانة على معصية وقد غضب النيب 

وقال أيف شك أنت  ابن اخلطاب أمل  ةالتوراأي مع عمر شيئا استكتبه من  ر ملسو هيلع هللا ىلص حني
ا بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما هذا  وال يصح أيضا .إتباعيوسعه إال  آت 

الذمة أو التنوير على قرب أو تبخريه  الطريق أو املغاين أو فقراء أهل على قطاع الرابع
فال )  وكذا الوصية(  ه وال وقف ستور لغري الكعبةأو على من يقيم عنده أو خيدم

إذاً هذه األشياء اليت ال يصح الوقف عليها وكذلك  تصح على من ال يصح الوقف عليه
  .ال يصح الوصية هلا وكل ما هو حمرم ال يصح فيه ذلك

أعرف الوقف إال ما أخرجه   قال اإلمام ال)  نفسه على الوقف( كذا )  و(  :قال
يعين ال يصح أن يوقف على نفسه لكن هذه املسألة فيها رواية أخرى  يف سبيله تعاىل أو
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يف املذهب اكتبوا عندها وعنه يصح على نفسه هذه الرواية اختارها ابن أيب موسى وتقي 
الدين وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريهم وقال يف اإلنصاف وعليه العمل وهو الصواب 

على املعتمد يف املذهب أنه ال يصح أن يوقف على  يعين صحة الوقف على النفس لكن
فإن وقفه عليه حىت ميوت فال ميوت فال أعرفه ألن الوقف إما متليك  :نفسه، قال

بناء على املذهب أنه ال يصح  للرقبة أو املنفعة وال جيوز له أن ميلك نفسه من نفسه
يف احلال ملن بعده  ويصرف  :الوقف على النفس فلو حصل مثال فماذا نعترب الوقف؟ قال

يعين لو قال هو وقف علي مث على املساكني فنلغي علي فيصري كأنه  كمنقطع االبتداء
قال هو وقف على املساكني فينصرف إىل من بعده لكن اكتبوا عندها يعين إن مل يذكر 

غري نفسه يعين لو قال هو وقف علي أ فقط، فإن مل يذكر غري نفسه فيقول ال يصح إذاً 
بوقف، إذاً إن مل يذكر غري نفسه فملكه حباله ويورث عنه يعين يصبح هذا املال  هو ليس

طل واملال هذا غري موقوف  ليس وقفا، إذاً إذا أوقف على نفسه فقط يصبح الوقف كله 
وإن أوقف على نفسه مث على املساكني أو مث على أوالده فيلغى على نفسه ويصبح وقف 

ويسمى منقطع االبتداء، واالنقطاع يف الوقف الذي ال على املساكني أو على األوالد 
يصح فأحيا يكون االنقطاع يف االبتداء وأحيا يكون يف الوسط وأحيا يكون يف 

اآلخر، انتبهوا هلذه املسألة منقطع االبتداء الذي ال يصح ابتداء فما كان منقطع االبتداء 
لة الثانية مثل لو قال على نفسي مث فال نصرفه إىل هذا املنقطع وننتقل إىل من؟ للمرح

على املساكني أو قال على نفسي مث على أوالدي مث على املساكني فيصري نلغي البداية 
وننتقل للثاين فإذا انتهى أوالده يصبح الوقف على املساكني إذاً هذا إذا أوقف على نفسه 

كن على الرواية فقط ال يصح الوقف، إذا أوقف على نفسه مث على غريه انتقل للغري ل
الثانية أنه يصح الوقف على نفسه فلو قال على نفسي مث على املساكني صح ذلك فينفق 
على نفسه من هذا الوقف فإذا مات انتقل إىل املساكني، وسيأيت بعد ذلك بيان منقطع 
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فإن وقف على غريه واستثىن كل الغلة أو  :االبتداء ومنقطع اآلخر ومنقطع الوسط، قال
يقول الوقف  األكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرطبعضها أو 

على املساكني لكن الغلة كلها يل أو نصف الغلة يل أو يل أن آكل منها مدة حيايت يصح 
لشرط عمر  أكل الوايل منها وكان  :ذلك ويصح الوقف ويصح الشرط يف هذا، قال

( حابة والشرط الثالث ما أشار إليه بقوله هو الوايل عليها وفعله مجاعة من الص
ط والقنطرة  "أ") املسجد وحنوه( الوقف على )  ويشرتط يف غري أن يكون (  كالر
بتا ألن الوقف متليك "ب") على معني ميلك يعين إذاً يشرتط يف الوقف أن  ملكا 

ب من أبواب اخلري أو يكون على شخص معني ميلك، من هو  يكون على مسجد أي 
فال يصح على جمهول كرجل ومسجد وال على أحد هذين وال  :الذي ال ميلك؟ قال
 ملك( على )  ال( و  ألن العبد ال ميلك واملكاتب ال يستقر ملكه، على عبد ومكاتب

أي أصالة، يعين ال  على من سيولد أصالة وال)  وحيوان ومحل وقرب(  وجين وميت) 
أن يقول على أوالدي وعلى أوالدهم الذين يصح على هؤالء فهم ال ميلكون، لكن يصح 

ويصح على ولده ومن  :سيلدون ممكن أن يكون تبع نعم أما أن يكونوا أصيلني فال، قال
ويدخل  :اآلن من سيولد دخل تعم جاز الوقف عليه لكن تبعا ال أصالة، قال لد لهيو 

 من من هو املعدوم؟ يعين لو قال هذا وقف على من سيأيت  احلمل واملعدوم تبعا
أوالدي فهذا معدوم لكن إذا قال على أوالدي وأوالدهم وأوالد أوالدهم مهما نزلوا فيصري 

هذا وقف صحيح على معدوم لكن الوقف ليس أصالة على املعدوم وإمنا هو على 
هول تبع،  جزا فال يصح مؤقتا وال موجودين وأما املعدوم أو ا الشرط الرابع أن يقف 

ز يعين احلال ليس مؤقت كشهر أو سنة يعين هذا قف شهر أو ملدة الناج معلقا إال مبوت
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سنة وال معلق يعين إذا حصل كذا فهذه العمارة أو هذا العقار وقف له، يصح أن يعلقه 
ملوت يقول إذا مت فهذه األرض وقف على املساكني نعم يصح ذلك لكن اكتبوا عند 

مت فهذه العمارة وقف فننظر يف قوله إال مبوت ويكون وصية من الثلث، لو قال إذا 
العمارة أقل من الثلث أم أكثر من الثلث يعين هل زادت على الثلث فال منضي ما زاد 

وإذا شرط أن يبيعه مىت شاء أو يهبه أو يرجع فيه  ومنضي ما وصل إىل الثلث فما دون،
ال ( : نعم ألن هذا ينايف حكم الوقف أصال، قال بطل الوقف والشرط قاله يف الشرح

يقصد ال يشرتط لصحة الوقف القبول فلو قال أوقفت هذه العمارة على أوالدي  ) قبوله
أي قبول الوقف فال يشرتط ولو   :فال يشرتط أن يقبل األوالد، فقبوهلم ليس بشرط، قال

هذا األول والثاين أيضا الذي ال يشرتط إخراجه  )وال إخراجه عن يده ( كان على معني 
قي الوقف حتت  عن يده فال يشرتط أن خيرجه عن يده هو أوقفه على املساكني لكن 

ألنه إزالة ملك  :يده هو الذي يتصرف فيه، هو الذي يؤجره، هو الذي يوزع غلته، قال
معىن هذا يقصد إنه ال يعترب إخراجه عن يده ألنه  يه ذلك كالعتقمينع البيع فلم يعترب ف

كالعتق يلزم مبجرد اللفظ وليس فيه إخراج   أزال امللك عن نفسه يقول هذا مثل العتق يعين
اآلن هذا مثال  وإن وقف على عبده مث املساكني صرف يف احلال هلم :عن اليد، قال

ملنقطع االبتداء وقف على عبده مث املساكني فالعبد ال ميكن أن ميلك فإذاً تنصرف 
هذا الوقف  للمساكني، تصوروا لو قال هذا وقف على فالن مث عبدي مث املساكني فيصبح

ال يصح بل ننتقل للمساكني ويصري هذا ! على فالن فإذا مات فالن سننتقل للعبد؟
منقطع الوسط، وقد يكون منقطع اآلخر، قال هذا وقف على فالن مث على عبدي فهذا 

منقطع اآلخر فسننفق على فالن وإذا مات ليس له آخر فقد انقطع الوقف وال يصلح 
وإن  :كم؟ سيأيت احلكم اآلن وهو مثال منقطع اآلخر، قالاإلنفاق على العبد، فما احل

قد  وقف على جهة تنقطع كأوالده ومل يذكر مآال أو قال هذا وقف ومل يعني جهة صح
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يقول على أوالدي فإذا انقرضوا أوالده فأين يذهب؟ انقطع آخره، أو قال أوالدي مث على 
ل على العبد فالن، واندثر العبد فالن وليس على العبيد مطلقا فهذا يصح جهة بر ب

أوالده وانقرضوا فانقطع آخره، يقول املصنف صح، وصرف افتحوا قوس اآلن هذا حكم 
وصرف بعد أوالده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا : منقطع اآلخر، قال

قال على فالن مث على عبدي فأنفقنا على فالن ومات فجئنا ننتقل للعبد فال  عليهم
لنسب، ورثته من النسب فكيف يصح الوقف ع لى العبد فإذاً يصرف على ورثة الواقف 

م سيتصرفون يف الوقف يبيعون  لسوية؟ ال بل بقدر إرثهم، هل معىن هذا أ نعطيهم هل 
ألن الوقف مصرفه  :ويشرتون؟ ال هو وقف وإمنا الغلة تصرف على هؤالء الورثة، قال

فإذا جئنا نصرف مل جند له   ونوا فعلى املساكنيالرب وأقاربه أوىل الناس بربه فإن مل يك
أقارب فعلى املساكني مثلما قلنا على أوالدي مث على عبدي فأوالده انقرضوا لكن ممكن 
والده لكن لو قال على قرابيت مث املساكني وانقرض قرابته  يكون له أقارب آخرين ليسوا 

عبدي فانقرضت قرابته والعبد ال جيوز فال نقدر أن نرد على الورثة، فلو قال على قرابيت مث 
  .أن نصرف عليه فنصرفها للمساكني فإن مل يوجد أقارب فعلى املساكني

  فصل
ألن عمر  وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو مل )  وجيب العمل بشرط الواقف( 

ن يقف على أوالده " ١")يف مجع (  شرطه مل يكن يف اشرتاطه فائدة إتباعجيب 
اآلن هو مجع فكيف نصرف الغلة اآلن، غلة الوقف، نقول  الد أوالده ونسله وعقبهوأو 

هذا الوقف من املستفيد منه؟ اجلميع كل من يصدق عليه أنه ولد أو ولد ولد فهو داخل 
مثال يقدم األفقه أو  هن يقف على أوالد)  وتقدمي(  :يف الوقف هذا يف مجع، والثاين
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ن يقف على ولده زيد فضد اجلمع اإلفراد )  وضد ذلك(  األدين أو املريض وحنوه
ن يقف على ولد فالن بعد بين فالنو مث أوالده  التقدمي يقابله  ضد التقدمي التأخري 

التأخري، اآلن عند مجع وإفراد وهذا يرجع لشرطه إن شرط اجلمع مجعنا وإن شرط اإلفراد 
، كيف شرط اجلمع؟ قال على أوالدي وأوالدهم إذاً سنعطي أوالده وأوالد أوالده  أفرد

لسوية ألنه مجع، لو أفرد لو قال على ولدي فالن فنعطي  نقسم بينهم الغلة، غلة الوقف 
ولده فالن وال نعطي غريه، التقدمي كأن يقول أعطوا أوالدي فالن وفالن وما زاد فأعطوه 

لرت  خري معناه اجلميع يستحق لكن  ذا التقدمي لفالن وفالن هذا امسه تقدمي و تيب 
لكلية أم أنه يعطى ما زاد أو ما بقي؟ ما  والتأخري إذاً سيعطى األول مقدم واملؤخر حيرم 
بقي يعين مثال قال أعطوهم نفقتهم فإذاً نعطي األوالد النفقة فإن زاد شيء ننتقل للثاين 

خري، وعند ا لشيء الثالث ونعطيه النفقة فإن زاد شيء ننتقل للثالث هذا امسه تقدمي و
الرتتيب، الرتتيب معناه إذا قال مثال يعطى ألوالدي مث أوالدهم مث أوالدهم فإذاً سنعطي 

أوالده فقط وأحفاده ال ألنه قال مث وهذا معناه الرتتيب فإذاً سيعطى للجيل األول ويسمى 
طن البطن األول نعطيهم إىل أن ينقرض البطن األول فإذا انقرض البطن األول انتقلنا للب

الثاين معناه لو كان عنده مخسة أوالد وماتوا إىل أن بقي واحد فسيأخذ هو كل الغلة ألن 
قي البطن األول مل ينقرض فإذا مات اخلامس نبدأ ننفق على أوالد األوالد إىل أن 

ينقرضوا معناه كلما مات واحد من بطن استفاد الباقون إىل أن ينقرضوا فإذا انقرضوا 
لث، اآلن هو صاحب الوقف هذا شرطه فسنعطي حبسب شرطه فإن مجع انتقلنا إىل الثا

مجعنا وإن أفرد أفرد وإن قدم وأخر قدمنا وأخر وإن رتب البطون أيضا أعطينا البطون، 
ما رأيكم لو أنه مجع أكثر من خيار كأن يقول مثال على سبيل املثال انتبهوا لو قال على 

ملناسبة كيف ن لرتتيب، ترتيب مجلة أوالدي مث أوالدهم،  فهم الرتتيب؟ إذا قال مث نفسره 
على مجلة ألنه الرتتيب عند نوعان ترتيب مجلة وترتيب األفراد، ترتيب اجلملة الذي 



    الروض املربعشرح  
    
 

                               
www.bajabir.com              

  
  
  
  
 

٣٥٧  

ه اآلن معناه أن البطن األول يستحق والبطن الثاين ال يستحق شيء إال إذا انقرض  ذكر
راد أن البطن األول يستحق وكل من البطن األول هذا امسه ترتيب مجلة أما ترتيب األف

مات من البطن األول تذهب حصته إىل البطن الثاين يعين ألوالده، عنده أربعة أوالد 
مات األول فنصيبه ألوالده هذا نسميه ترتيب أفراد لكن ال نلجأ إليه إال إذا كان هذا 

منهم شرط الواقف لو قال هكذا ألوالدي مث أوالدهم مث أوالدهم على أن من مات 
فنصيبه لولده فلو قال هكذا من مات منهم فنصيبه لولده أصبح ترتيب أفراد، صورة لتضح 

م أربعة مات األول ومل يرتك ولد فحصته تذهب للثالثة، مات : املسألة أكثر افرض أ
الثاين وترك ولدا فحصته البنه، مات الثالث ومل يرتك ولدا فحصته للرابع، مات الرابع عن 

فحصته البنه، على العموم  اإلشكال هو يف شرط الواقف الكالم الذي  ولد أو ولدين
يكتبه الواقف يف وقفه هو هذا حمل إشكال فأحيا يكون ظاهر مراده ومقصوده وأحيا 

يكون مراده غري ظاهر حيتمل وأحيا يكون كالمه فيه شيء من التعارض يعين مجله نفهم 
يء آخر فيحصل تعارض فماذا نفعل يف هذه احلالة منها كذا واجلملة الثانية يفهم منها ش

قالوا شرط الواقف كنص الشارع يعين نتعامل معه يف تفسريه كما نتعامل يف تفسري 
نصوص الشرع وليس يف وجوب العمل وإمنا يف التفسري فمعىن ذلك إن عرب بعبارة عامة 

ها بعمومها فإذا جاء بعدها بلفظ خاص إذاً خصصنا العموم وإن  أطلق أطلقنا وإن أخذ
جاء بعد العبارة املطلقة بعبارة مقيدة قيد املطلق وهكذا وإن ظهر لنا نسخ نسخنا 

فنتعامل مع األلفاظ ال مع نيته وهلذا لو قال على ولدي فالن وفالن فال ندخل الثالث 
 ألنه مل ينص عليه فالظاهر أنه ال يريده، يعين يتعاملون مع ألفاظ الواقف تفسريها كتفسري
نصوص الشرع يعين كقواعد األصوليني يف تفسري نصوص الشرع اآلن فهمنا هذا عند 
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شيء آخر إذاً عند اجلمع واإلفراد وعند التقدمي والتأخري وعند الرتتيب وعند 
الوصف يعين لو قال هو على أوالدي الذين يتصفون بكذا وكذا أو على أوالدي الفقهاء 

على أوالدي املساكني أو على أوالدي املرضى مثال فوصفهم  أو على أوالدي الفقراء أو
مثال يقدم األفقه أو األدين أو  هن يقف على أوالد)  وتقدمي(  :قال. بوصف هكذا
)  وضد ذلك( يقدم معناه يعطى هو أوال فإن زاد شيء يعطى ملن بعده،  املريض وحنوه

حظوا على ولده زيد إفراد مث ال ن يقف على ولده زيد مث أوالدهفضد اجلمع اإلفراد 
ن يقف على ولد فالن بعد بين فالنو  على أوالده نسميه ترتيب،  ضد التقدمي التأخري 

اكتبوا عند كلمة بعد أي ما فضل بعد بين فالن، انتبهوا ألن الشيخ استدرك هذه العبارة 
خري أن يقف قال هذا مثال للرتتيب وليس للتأخري والصحيح إذا فهمناه هكذا أن هذا للتأ

على ولد فالن بعد بين فالن يعين أن يقف على بين فالن ما فضل بعد فالن فإذاً يقصد 
ن يقول )  واعتبار وصف أو عدمه( : ذا التفسري خنلص من انتقاد الشارح، الثالث

م أو يطلق فيعمهم وغريهم على أوالده الفقهاء ن )  والرتتيب(  :، الرابعفيختص 
لواو، التقدمي والتأخري ما زاد  أوالدهمأوالد دي مث أوالدهم مث يقول على أوال إذاً اجلمع 

فلفالن، يبدأ بكذا وما زاد فلكذا، الرتتيب بثم هذا ترتيب اجلملة بثم، ترتيب األفراد أن 
ن يقول الناظر فالن فإن )  ونظر(  :يقول فمن مات عن ولد فنصيبه لولده، اخلامس

من   جعل وقفه إىل حفصة تليه ما عاشت مث يليه ذو الرأيمات ففالن ألن عمر 
لو قال  ط أن ال يؤجركشر  :أمثلة كثرية غري ذلك قال ) وغري ذلك( : ، السادسأهلها

 أو قدر مدة اإلجارة ال يؤجر هذا وقف للمساكني يسكنون فيه وال يؤجر فله ذلك،
أكثر من سنة فكل سنة يؤجر مرة  حدد أال يؤجر أكثر من سنة يعين ال يؤجر بعقد واحد
أو أن ال ينزل فيه فاسق أو شرير  واحدة فال يؤجر عشر سنني متوالية مرة واحدة مثال،

املتجوه أي متعايل صاحب جاه فلو شرط أال ينزل يف هذا الفقري الفاسق  أو متجوه وحنوه
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 عيا مل جيز صرفهوإن نزل مستحق تنزيال شر  :أو الفقري الشرير أو الفقري املستعلي مث قال
يعين يقول لو أن شخصا مستحق للوقف نزل يف الوقف  بال موجب شرعي أي إخراجه

وسكن فيه تنزيال شرعيا، كيف يكون تنزيل شرعي؟ يعين موافق لشرط الواقف، ال جيوز 
صرفه يعين إخراجه بدون موجب شرعي، قال للمساكني والفقراء فجاء شخص فقري تتوفر 

يف )  فإن أطلق(  :فال جيوز أن خيرج مادام فيه الشروط، قال فيه الشروط فنزل فيه
أي الفقري )  استوى الغين والذكر وضدمها( وصفا  )ومل يشرتط ( املوقوف عليه 

يعين لو قال على أوالدي وأوالده فيهم الغين وفيهم  واألنثى لعدم ما يقتضي التخصيص
لسو  ية فال نلتفت إىل ذكر وال ألنثى وال الفقري وفيهم الذكر وفيهم األنثى فيقسم بينهم 

لغين وال لفقري ألنه هو مل يفرق، واآلن يتكلم عن أحكام النظارة، من هو الناظر على 
ختصار نلخص املسألة يف كلمتني الناظر على الوقف إما أن يكون  الوقف؟ قبل أن نقرأ 

ورثة أكرب أوالدي مث بشرط الواقف كأن يقول الواقف الناظر فالن، أو يقول الناظر أكرب ال
ظر فعند  ظر بشرط الواقف وإما أال يعني  على أوالدهم والناظر أكربهم فيكون هذا 
ظر على  س معينني فكل واحد فيهم  ظر وكان الوقف على  ذلك، عندما ال يعني 
حصته وإن كان الوقف ليس على معينني كاملساكني أو على مساجد أو كذا فمعناه 

فيما إذا مل يشرتط النظر ألحد أو شرط إلنسان )  والنظر(  :ظر، قالالقاضي هو النا
 املعني ألنه ملكه وغلته له فإن كان واحدا استقل به)  للموقوف عليه( ومات فالنظر 

وإن كانوا مجاعة  :إن كان الوقف لواحد فهو الناظر لكن لو كان جلماعة، قال مطلقا
صغريا يعين  و حنوه قام وليه مقامه فيهفهو بينهم على قدر حصصهم وإن كان صغريا أ

دون البلوغ أو حنوه يعين جمنون مثال فيصري وليه هو الناظر وهذا إذا كان على معينني 
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 وإن كان الوقف على مسجد أو من ال ميكن حصرهم كاملساكني فللحاكم وله: لكن
ظر آخر ينوب عنه، انتهى اآلن الكال أن يستنيب فيه أي للقاضي م عن أن يعني هو 

على  أو ولد غريه مث( أو أوالده )  وإن وقف على ولده(  :النظارة اآلن مسائل جديدة
ولو محال يعين ولو كان موجود محل،  اكتبوا املوجود حني الوقف)  املساكني فهو لولده

اآلن املسألة ما هي؟ لو وقف على ولده أو قال على أوالدي يقول فهو لولده املوجود 
إما محل أو خرج من بطن أمه على وجه األرض فيفهم منه معناه أنه حني الوقف وجوده 

لو قال على ولدي وعنده ثالثة أوالد فهذا وقف على ولدي وبعد أن أوقف حدث رابع 
فهل الرابع يدخل يف الوقف أم ال يدخل؟ املصنف يقول ال يدخل فهو لولده املوجود 

على ولدي وعنده ثالثة أوالد فقط حني الوقف وأقل شيء أن يكون محل يعين لو قال 
واملرأة كانت حامل يف الرابع مث بعد أن وقف وبعد سنة جاء اخلامس فمن الذي يدخل يف 

الوقف؟ األربعة أما اخلامس فال، قال فهو لولده املوجود حني الوقف يعين ولو محال، 
اية قوية اكتبوا عندها وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقف وعنه هذه الرواية الثانية وهي رو 

واختارها كثري من األصحاب لكنها ليست هي املعتمدة يف املذهب واخلالف فيها قوي 
وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقف وطبعا هذه الرواية اختارها : ولذلك اكتبوا الذي أقول

ابن أيب موسى وهو ظاهر كالم القاضي وابن عقيل وهو من كبار أئمة احلنابلة، أيب يعلى 
اره يف اإلقناع، احلجاوي جزم، عمدة املتأخرين هو املنتهى واإلقناع وابن عقيل واخت

نه يدخل ونصرها ابن  فاملنتهى قال بعدم الدخول وهو املذهب، وأما يف اإلقناع فجزم 
نصر ذلك وقال هذا الذي عليه عمل الناس وألنه يف الغالب أن .. قائد عثمان بن 

حرمان واحد من أوالده، على رواية املذهب  الواقف مل يرد حرمان األخري الصغري مل يرد
ا على ظاهرها واآلن  م يتعاملون مع النصوص يفهمو ملاذا يقولون هذا يف املذهب؟ أل

ظاهرها ملا قال هذا وقف على أوالدي وأوالده املوجودين قال هؤالء الذين يشملهم وأما 
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بارة أنه يدخل أم ال؟ اجلديد فال يدخل فيه، والكالم هل يدخل أم ال يدخل؟ ظاهر الع
هم يقولون على رواية املذهب ميكنه أن يقول على أوالدي ومن حيدث من أوالدي أيضا 
لكن ملا قال على أوالدي وسكت فالظاهر أنه أراد هؤالء فقط والرواية الثانية أن ظاهر 

اللفظ أوالدي نكرة أضيفت فتعم فيشمل كل أوالده ويؤيد هذا يعين ظاهر اللفظ ويؤيده 
لعكس األصل أ يضا أن الغالب على الواقف أنه ال يريد حرمان من سيأيت من أوالده بل 

ليقني يعين أقصد  ذا أم نعمل  م صغار سيأتوا، فهل نعمل  أن يشفق عليهم أكثر أل
رواية املذهب يقولون دخول هؤالء الثالثة املوجودين يقينا ودخول من سيحدث هذا 

ل ال ألن اللفظ عام فيشمل كل ولد له، والظاهر هو  احتمال ومن يدخل احلادث يقو 
كالم اإلقناع أنه يدخل فيه الولد احلادث والقدمي، املوجود والذي سيأيت بعد ذلك، ويقول 

لسوية، قال ث( : إشراكهم  )  لسوية( واخلناثي ألن اللفظ يشملهم )  الذكور واإل
ر هلم بشيء وال يدخل فيهم كما لو أق ألنه شرك بينهم وإطالقها يقتضي التسوية
للعان ألنه ال يسمى ولده  وإن سفلوا )  ولد بنيه(  ـل بعد أوالده)  مث( الولد املنفي 

كلمة أوالدي تشمل أوالده الذكر واألنثى ويشمل أيضا أوالد بنيه لكن أوالد   ألنه ولده
والده، ابن االبن وبنت االبن نعم وأما ولدها فال هذا  :املقصود، قال البنات ال ليسوا 

يعين بطنا بعد بطن يعين البطن الثاين ال يستحق إال بعد انقراض البطن  ويستحقونه مرتبا
من هم الذين وجدوا حني الوقف أو ال؟ أوالد  أو ال وجدوا حني الوقف :األول، قال

بنيه سواء كانوا موجودين حني أوقف أو ال، اآلن انتبهوا أعود للمثال هذا كان عنده ثالثة 
ملا أوقف وأدخلنا احلمل مث حدث له ولد فعلى املعتمد أنه ال يدخل هذا الولد الذي 

خذون، انقرض األربعة سننتقل ملن؟ ألوالدهم، هل يدخل  يدخل فقط األربعة فاألربعة 
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أوالد اخلامس أم ال؟ على الرواية الثانية القوية اليت اختارها صاحب اإلقناع ومجاعة كثري ما 
لتايل أوالدهم سيدخلون أما املشكلة فقط على عند مشكلة س يدخل اخلمسة أصال و

ويستحق ولد الولد وإن مل يستحق أبوه شيئا، وظاهر العبارة : رأي املنتهى، قال ابن القاسم
هنا ملا يقول ويستحقونه ألوالده مث بعد أوالده لولد بنيه ويستحقونه مرتبا وجدوا حني 

م يدخل ون يعين مل خيرجهم لكن نص مرعي يف الغاية، ونص أيضا الوقف أو ال فالظاهر أ
دخل أوالده املوجودون ومن يولد هلم يعين للموجودين وهكذا : يف دليل الطالب قال

ن، وقال مرعي يف الغاية دخل موجود قال الشارح من أوالده وولد : شرحها ابن ضو
ا مرعي، ومرعي يعترب املوجودين تبعا وجدوا حالة الوقف أو ال يعين نص ما فهمه هكذ

من املرجحني إذا صارت مشكلة بني اإلقناع وبني املنتهى فمرعي مرجح، على العموم هو 
ن أوالده الذين يدخلون املوجودون وأوالد املوجودين فقط، وعلى العموم هذا  صرح 

ألول أو  اإلشكال كله ال يرهبكم ألنه يف األخري مرده للقاضي يعين القاضي إذا حكم 
فال يدخل ولد البنات يف )  بناته( ولد )  دون(  :ثاين فال حول لك وال قوة، قالل

يوصيكم هللا يف { الوقف على األوالد إال بنص أو قرينة لعدم دخوهلم يف قوله تعاىل 
ألنه ملا قال يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فهل دخلت بنت  }أوالدكم 

فال  ) كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه ( يدخل،  االبن أو ابن البنت فال
 ولد البنني وجدوا حالة الوقف أو ال أو عقبه أو نسله فيدخل يدخل أوالد البنات،

اآلن سيتكلم عن دون ولد البنت إال بنص أو قرينة  وهم األحفاد ال يشرتط وجودهم
  الفرق بني ترتيب اجلملة وترتيب األفراد، نقف هنا

 :لفرق بني الرتتيب وبني التقدمي والتأخري وبني اجلمع واإلفراد، قال رمحه هللاعرفنا ا
وهو ترتيب  والعطف بثم للرتتيب فال يستحق البطن الثاين شيئا حىت ينقرض األول

والعطف  وهو ترتيب األفراد، إال أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده اجلملة،
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العطف بثم يفيد ترتيب اجلملة، إذا قال : سألةوهو االشرتاك، نضيف م لواو للتشريك
على أوالدي مث أوالدهم مث أوالدهم هذا ترتيب مجلة وال يكون أفراد إال إذا قال من مات 

إىل يوم القيامة فمن مات عن ...عن ولدي يعين لو قال ألوالدي مث أوالدهم مث ألوالدهم
... والدي مث ألوالدهم مث أوالدهمولد فنصيبه لولده صار هذا ترتيب أفراد أما إذا قال أل

إىل قيام الساعة فهذا ترتيب مجلة فال نعطي جيل إال أن يفىن اجليل الذي قبله لكن هذا 
الذي قلناه هذا هو املذهب، شيخ اإلسالم ابن تيمية خيالف فذ هذا ويقول ال، مث تفيد 

هذا قول آخر  ترتيب األفراد يعين بطبيعة احلال يصري من مات يذهب إىل ولده، املهم
اختص  ولو قال على بنيه أو بين فالن(  :اتركوه اآلن واجعلو مع الكتاب، قال

أم له البنات ولكم البنون { ألن لفظ البنني وضع لذلك حقيقة قال تعاىل ) بذكورهم 
لكن يستثىن من هذا حالة إذا كانوا قبيلة لو قال على بين هاشم يعين للذكور أم }

إال أن يكونوا قبيلة كبين هاشم  :بين متيم أو بين قضاعة، قال للجميع؟ للجميع، أو
دون ( ألن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها )  فيدخل فيه النساء( ومتيم وقضاعة 

م ال ينتسبون إىل القبيلة املوقوف عليها)  أوالدهن من غريهم يعين النساء سيدخلن  أل
اء من غري بين هاشم ال يدخلون هذا يف بين متيم أو يف بين هاشم لكن أوالد النس

إذا قال هذا "ب"وأهل بيته( إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد  "أ") والقرابة( املقصود، 
يشمل الذكر واألنثى من ( "د"ونسبائه "ج") وقومهعلى قرابيت أو أهل بييت أو قومي، 

يعين معناه كل  قطف)  جد أبيه( أوالد )  جده و( أوالد )  أبيه و( أوالد )  أوالده و
قريب له من جهة الولد أو من جهة أبيه أو جده األول أو جده الثاين فقط، أوالد جده 

ألن النيب  :األول وأوالد جده الثاين وأوالد أبيه هؤالء يدخلون، ما الدليل على ذلك؟ قال
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بين  و زهرة شيئاملسو هيلع هللا ىلص مل جياوز بين هاشم بسهم ذوي القرىب ومل يعط قرابة أمه وهم بن
 :هاشم اجلد الثالث فهو أعطى فقط ألبناء اجلد الثالث ومل يزد فهذا هو الدليل، قال

ويستوي فيه الذكر واألنثى والكبري والصغري والقريب والبعيد والغين والفقري لشمول 
وإن وقف على ذوي رمحه  أي دين الواقف، فيهم من خيالف دينه اللفظ هلم وال يدخل

ء واألمهات واألوالد ألن الرحم يشملهممشل كل قرا إذاً على ذوي  بة له من جهة اآل
جلد الثالث، العبارة األخرى إذا قال على  رمحي سيشمل كل قريب من أي جهة وال حيد 
املوايل أو على موايل فالن، واملوايل يطلق على السيد الذي أعتق ويطلق على العبد املعتق 

الن هذا له سيد أعتقه وله أيضا عبيد أعتقهم فمن يدخل؟ فإذا قيل على موايل فالن وف
يدخل االثنني املوايل من أعلى واملوايل من أسفل، من أعلى وهو السيد املعتق ومن أسفل 

يعين لو أوقف على موايل  واملوايل يتناول املوىل من فوق وأسفل :العبد املعتق، قال
وإن وجدت ( : ل الذين أعتقهم، قاليتناول املوىل من فوق وهم الذين أعتقوه ومن أسف

ثقرينة تقتضي إرادة  ا( تقتضي )  أو اإل ن عمل  لقرينة ألن داللتها  )  حرما أي 
كأوالده أو أوالد زيد وليسوا )  وإذا وقف على مجاعة ميكن حصرهم( كداللة اللفظ 

فاء وقد أمكن الو  بينهم ألن اللفظ يقتضي ذلك) وجب تعميمهم والتساوي ( قبيلة 
وقف على مجاعة ميكن حصرهم أوالد زيد حمصورين إذاً جيب  به فوجب العمل مبقتضاه

أن نعممهم فال نعطي البعض ونرتك البعض ونساوي بينهم فال نفضل بعضهم على بعض 
فإن كان الوقف يف ابتدائه على من ميكن استيعابه فصار مما ال ميكن  :هذا املعىن، قال

يعين على ولده ونسله رضوان هللا على ولده ونسله، يف البداية   استيعابه كوقف علي 
كان ولده ونسله حمدودين ميكن حصرهم لكن بعد ذلك أصبح ال يصبح حصرهم فماذا 

ميكن حصرهم )  وإال( وجب تعميم من أمكن منهم والتساوي بينهم  :نفعل؟ قال
م كبين هاشم ومتيم مل جيب تعميمهم ألنه غري مم )  جاز التفضيل( كن و واستيعا
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واالقتصار على (  لبعضهم على بعض ألنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غريه عليه
يعين جاز التفضيل وجاز االقتصار على أحدهم هذا املعىن، القاعدة أصبحت  ) أحدهم

إذا كان ميكن حصرهم فيجب التعميم والتساوي، وإن مل ميكن حصرهم جاز التفضيل 
يعين ملاذا  ألن املقصود الواقف بر ذلك اجلنس: بعض هذا املعىن، قالواالقتصار على ال

جاز االقتصار على بعضهم ألنه يصبح مقصود الواقف اإلحسان إىل هذا اجلنس 
لدفع إىل واحد منهم  :اإلحسان إىل بين متيم أو بين هاشم وهكذا، قال وذلك حيصل 

طا أو حنومها على طائفة اختصت م وإن عني إماما أو حنوه  وإن وقف مدرسة أو ر
اكتبوا عندها يعين مبناها على اللفظ، على األلفاظ يعين  والوصية يف ذلك كالوقف تعني

  .نفسر الوصية كما نفسر الوقف بظاهر األلفاظ
  فصل

مبجرد القول وإن مل حيكم به حاكم كالعتق لقوله صلى هللا عليه )  والوقف عقد الزم( 
وهب وال يورث قال الرتمذي العمل على هذا احلديث عند وسلم ال يباع أصلها وال ي

الحظوا حكمني تشمل الوقف والعتق ومها أنه حيصل مبجرد القول وأنه ال  أهل العلم
يتوقف على حكم قاضي مادام أنه عقد الزم معناه أنه ال جيوز فسخه وال جيوز بيعه وال 

ال جيوز (  ـف :الضرورة، قالجيوز تغيريه إال يف حاالت الضرورة وسنعرف ما هي حاالت 
يعين ال يبدل بشيء آخر  هوال يناقل ب)  وال يباع(  قالة وال غريها ألنه مؤبد)  فسخه

دمت أو )  إال أن تتعطل منافعه(  :إال يف احلال الضرورية، ما هي؟ قال لكلية كدار ا
ا فيباع ملا روي أن عمر   كتب إىل سعد أرض خربت وعادت موا ومل متكن عمار

لتمارين واجعل  لكوفة نقب أن انقل املسجد الذي  ملا بلغه أن بيت املال الذي 
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التمارين منطقة يف الكوفة قال انقل املسجد الذي يف منطقة  بيت املال يف قبلة املسجد
ملصلني، فإنه لن يزال يف  التمارين واجعل بيت املال يف املسجد ألن املسجد حمروس 

فكان كاإلمجاع ولو  هوكان هذا مبشهد من الصحابة ومل يظهر خالف جد مصلاملس
يعين يف هذه احلالة اكتبوا عند قوله إذن يعين إذا  شرط الواقف أن ال يباع إذن ففاسد

تعطلت منافعه يعين لو قال هذا وقف ال يباع وال يتغري ولو تعطلت منافعه فهل نقبل هذا 
سد، إذا تعطلت منافعه فيستبدل بغريه أو يباع ويشرتى الشرط أم ال؟ قال هذا الشرط فا

ويصرف مثنه يف (  :به غريه فإذا بعناه أي الوقف بعد أن تعطل فماذا نفعل يف مثنه؟ قال
إذا بعناه وكان أرض مسجد نشرتي به مسجد  ألنه أقرب إىل غرض الواقف)  مثله

ط للفقراء فنشرتي به نشرتي أرض أخرى ونبين مسجد أو كان دور للفقراء سكن أو ر
ط وهكذا، قال يعين تعذر أن حنضر مثله فنحضر  فإن تعذر مثله ففي بعض مثله: ر

أي هذا البدل الذي اشرتيناه فبمجرد أن اشرتينا  ويصري وقفا مبجرد الشراء أقل منه،
يعين كرب يف السن فمثله  وكذا فرس حبيس ال يصلح لغزو أرض جديدة تصبح وقف،

ومل )  مسجد( أي الوقف )  ولو أنه(  :شيء آخر يعين فرس آخر، قاليباع ويشرتى به 
أي وجيوز بيع بعض آلته وصرفها )  وآلته( حملته  ينتفع به يف موضعه فيباع إذا خربت

جاز صرفه إىل ( من حصره وزيته ونفقته وحنوها ) وما فضل عن حاجته (  يف عمارته
ويباع ولو كان مسجد إذا تعطلت اآلن يقول يستبدل ولو كان مسجد "١") مسجد آخر

مصاحله مثل قرية هجرت ومل يعد يصلح مسجد، قال واآللة كذلك، آلة املسجد مثل 
الباب والشبابيك وكذا، افرض انه مل يتعطل املسجد لكن زاد أو فضل عن حاجة املسجد 
ث  ث للمسجد واأل تون مثال  أشياء حصر زائدة زيت زائد نفقة زائدة حيصل هذا 

ألنه انتفاع به يف  لقدمي يصرف يف مسجد آخر وهلذا قال جاز صرفه إىل مسجد آخرا
معناه أن بساط املسجد زاد " ٢") والصدقة به على فقراء املسلمني( جنس ما وقف له 
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فيمكن أن يوضع يف مسجد آخر وميكن أن يعطى للمساكني، ما الدليل على ذلك؟ 
سناده ألن شيبة بن عثمان احلجيب كان يتصد :قال ق خبلقان الكعبة وروى اخلالل 

أن عائشة أمرته بذلك وألنه مال هللا تعاىل مل يبق له مصرف فصرف إىل املساكني 
كلمة استحقاقه مقدر هي  تعني إرصادهيوفضل موقوف على معني استحقاقه مقدر 

ملعني يعين على معني حاله أن استحقاقه مقدر، ماذا نفعل فيه؟ أين خربه؟ و  فضل مقيدة 
موقوف يتعني إرصاده، ما هذا الكالم؟ يقول ما زاد عن موقوف على معني استحقاقه 
ل  ل والغلة جاءت مائتني ر مقدر يعين قال هذا على أوالدي يعطى كل ولد مائة ر

ا؟ قال يتعني إرصاده يعين حنفظه لوقت  فأعطيناه مائة واملائة الثانية الزائدة ماذا نفعل 
من موقوف على معني وكان استحقاقه مقدر فهذا يتعني إرصاده يعين آخر إذاً وما فضل 

لعله  وقف على قنطرة فاحنرف املاء يرصدونص فيمن  حفظه لعله حيتاج إليه فيما بعد،
يت املاء  يرجع لعل املاء يرجع، من وقف على قنطرة للماء مير فيها املاء فاحنرف املاء ومل 

وإن وقف على ثغر فاختل ينفق على هذه القنطرة، فريصد هذا الوقف لعل املاء يرجع ف
يعين لو وقف على ثغر معني فلم يصبح ثغر، فاختل صرف يف ثغر  صرفه يف ثغر مثله

لو وقف على مسجد كذا مث هذا املسجد خرب  وعلى قياسه مسجد: مثله، قال
ط فيصرف يف مسجد آخر،  ط مث ور سكن مثال للمساكني الوقف كان على هذا الر

ط تلف فينفق على غريه، هذا ملسجد الر  وحنومها وال جيوز غرس شجرة وال حفر بئر 
ين  والعلة يف ذلك أن أرض املسجد موقوفة للصالة فال جيوز يغرس شجر أو أي شيء 
وقد رأيت يف أحد املساجد مرة بقعة كبرية من املسجد حجرت هكذا جبدار أملونيوم أو 

للدعوة أو اخلري وكذا وهذا ال جيوز فهذه املنطقة هي فاصل أملونيوم وقالوا هذا مكتب 
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مسجد وليست مكان للدعوة فإذا أردت مكان للدعوة فاجلس وسط الناس لكن حيجر 
هكذا ال يستطيع أحد يصلي فيه حىت يف يوم اجلمعة ال يستطيع أحد يدخل يف هذا 

بىن يف الوقف  وإذا غرس الناظر أو :املكان فكل هذا ال جيوز، هذا مكان للصالة، قال
من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف قال يف الفروع ويتوجه يف غرس 

يتوجه يعين وجيه يف غرس األجنيب وهو غري الواقف أو غري  أجنيب أنه للوقف أنه بنيته
الناظر إذا غرس للوقف أن يكون وقفا بنيته يعين إن نواه وإال فال إذاً ما يبنيه الواقف أو ما 

يه الناظر أو يغرسه الناظر من مال الوقف فهو وقف، ومن ماله إذا نواه للوقف فهو يبن
للوقف، واألجنيب كذلك يقول ابن مفلح يتوجه يعين يرجح أن األجنيب كذلك مثل 

  .الناظر
  ب اهلبة والعطية

سكان اهلاء اهلبة من هبوب الريح أي مروره يقال وفتحها وهبة  وهبت له شيئا وهبا 
اهلبة   اب قبول اهلبة واالستيهاب سؤال اهلبة والعطية هنا اهلبة يف مرض املوتواال

ملال بال عوض لكن يف مرض املوت،  ملال بال عوض، والعطية كذلك تربع  هي التربع 
ملال بال عوض لكن بعد املوت، فما قبل املوت يف حال   والوصية هي التربع 

املرض عطية، وما كان بعد املوت فهو وصية،  الصحة هبة، وما كان قبل املوت يف حال
وفيه فرق بني األحكام بني أحكام األول والثاين والثالث لكن أحيا تطلق العطية ويراد 

ا اهلدية يعين إطالق العطية مبعىن  ا الصدقة أو يراد  ا اهلبة وأحيا تطلق العطية ويراد 
ا  اهلبة يف مرض املوت حيصل لكن ليس على اإلطالق لعطية ويراد  فأحيا قد يعرب 

اب؟ قال هو قبول اهلبة، واالستيهاب هو سؤال اهلبة والعطية  س، ما هو اال اهلبة فال 
وهو حر  من جائز التصرف)  وهي التربع(  :هنا اهلبة يف مرض املوت، ما هي؟ قال

املوجود يف  بتمليك ماله املعلوم(  مكلف رشيد، اآلن هو يعرف اهلبة قال وهي التربع
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لتربع عقود املعاوضات كالبيع )  حياته غريه مفعول متليك مبا يعد هبة عرفا فخرج 
ملال حنو حة كالعارية و لتمليك اإل يعين لو ملك غريه ما ليس  الكلب واإلجارة و

ملوجود خرج املعدوم، قال هول و ملعلوم خرج ا هول : مبال و ملعلوم ا ملوجودو  و
هول ويف املعدوم  م فال تصح اهلبة فيهااملعدو  حلياة الوصيةيعين يف ا إذا ملك غريه  و

 فيها عوضا معلوما( العاقد )  وإن شرط(  :بعد حياته فهذه وصية وليست هبة، قال
اهلبة هي قسمان أحيا تكون اهلبة بدون عوض وأحيا تكون اهلبة مبقابل بعوض وتسمى 

بين  هبة الثواب وهذه تعترب بيع وأحيا يتعارف الناس على ذلك، أهبك كذا على أن 
ألنه متليك بعوض معلوم )  بيع( هي )  ـف: أنت فصار هذا بيع وهلذا قال املصنف

فيه أي يف هذه اهلبة مادام هي هبة عوض فمعناه يدخل فيها  ويثبت اخليار والشفعة
لس ويدخل فيها خيار الشرط ويدخل فيها الش فإن كان العوض  فعة،اخليار خيار ا

ا بيع  جمهوال مل تصح ا مطلقا وإن تلفت ملاذا؟ أل د وحكمها كالبيع الفاسد فريدها بز
إذاً  رد قيمتها واهلبة املطلقة ال تقتضي عوضا سواء كانت ملثله أو دونه أو أعلى منه

ا بغري عوض إذاً  اليت  انتبهوا حنن نقول هبة بعوض وهبة بغري عوض فاألصل يف اهلبة أ
تكون بعوض البد أن حيصل فيها اتفاق إما اتفاق لفظي أو عريف، األصل أنه ما فيها 
عوض سواء كان وهب ملن كان مثله أو ملن هو أعلى منه أو وهب من هو أدىن منه 

ا بدون عوض حىت ينص على العوض، قال وإن اختلفا يف شرط عوض  :فاألصل أ
كاحلمل )  جمهوال( أن يهب )  وال يصح(  ألن األصل عدم العوض فقول منكر بيمينه

كما لو اختلط مال اثنني على وجه )  إال ما تعذر علمه(  يف البطن واللنب يف الضرع
هذه املسألة مرت  لصلحكاال يتميز فوهب أحدمها لرفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة  
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وإن صاحل معنا يف الصلح وهي إذا صاحل على شيء جمهول يتعذر علمه هذه هي املسألة، 
ا تصح  هول معناه أ على شيء جمهول ال يتعذر علمه فما احلكم؟ الشارح قال فكهبة ا

هول انتبهوا هبة  ا ال تصح لعدم احلاجة يعين ال تصبح مثل هبة ا وقلنا غريه ذكر أ
هول تعذر علمه يعين ممكن يتصاحل على مقابل لكن جمهول ال يتعذر علمه كيف  ا

لمه مبا ال يتعذر علمه فالذين يقولون أنه ال يصح الصلح على هذا تلحق ما يتعذر ع
هول  مكاننا أن نعرف ما هو هذا ا الذي ال يتعذر علمه يقولون ألنه ال حاجة لذلك 

تسليمه  وال يصح أيضا هبة ما ال يقدر على  :ونعلمه مث بعد ذلك يتم الصلح، قال
 والقبول)  إلجياب( اهلبة )  وتنعقد (ان، اآلبق هو العبد والشارد احليو  كاآلبق والشارد

إلجياب والقبول أو تنعقد وهو اإلجياب والقبول اللفظي أو الفعلي  مثل البيع هي تنعقد 
ن يقول وهبتك أو أهديتك أو  :وهو املعاطاة فاإلجياب والقبول جيب أن يقول

أي على  ) يهااملعاطاة الدالة عل( ب )  أو( أعطيتك فيقول قبلت أو رضيت وحنوه 
مر سعاته  اهلبة ألنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات و

يعين كانوا  خذها وتفريقها وكان أصحابه يفعلون ذلك ومل ينقل عنهم إجياب وال قبول
يستعملون املعاطاة، يعين اإلجياب والقبول اللفظي اآلن املصنف ال يسقط اإلجياب 

جياب وقبول أو و  القبول أصال وإمنا يسقط اإلجياب والقبول اللفظي أن اهلبة تصح 
ولو كان شرطا لنقل عنهم نقال متواترا  مبعاطاة وليس اإلجياب والقبول اللفظي هو شرط،

انتبهوا اآلن إذا وهبتك شيئا هل يلزمين ذلك وال أستطيع الرجوع فيه أم ال؟  أو مشتهرا
طيتك فال أستطيع الرجوع لكن قبل أن تقبض أستطيع أن أرجع اجلواب إذا وهبتك وأع

وتلزم (  :إال األب له أن يعطي الولد ويقبض الولد مث يرجع له ذلك أما غريه فال، قال
ذن واهب لكن لو قلت لك مثال وهبتك السيارة اليت عندي يف البيت  ) لقبض 

ذين فأستطيع فذهبت أنت إىل البيت وسرقت السيارة فهل هذا قبض ال هذ ا قبض ليس 
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أن أرجع لكن إذا قلت وهبتك السيارة وقبل أن أعطيك املفتاح رجعت عن هذه اهلبة 
أملك ذلك أما بعد أن أعطيك املفتاح وتقبض السيارة قبض صحيح فال أملك أن أرجع، 

ملا روى مالك عن عائشة أن أ بكر حنلها جذاذ عشرين وسقا من  :الدليل على هذا
لع بنية كنت حنلتك جذاذ عشرين وسقا  فلما مرض قال  وهي يف املدينة اليةماله 

ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك فإمنا هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب 
إذاً البد من  هللا تعاىل وروى ابن عيينة عن عمر حنوه ومل يعرف هلما يف الصحابة خمالف

إال ما  ( : هي الزمة بدون قبض، ما هي؟ قال القبض، فيه حالة عند نصححها ونقول
فأغىن عن  يعين موجود وديعة أو غصبا وحنومها ألن قبضه مستدام) كان يف يد متهب 

ا أنت مين أمانة عندك أو وديعة أو عارية مث  االبتداء إذاً الحظ السيارة اليت أملكها أخذ
ض حاصل، هب أنه مل قلت وهبتك السيارة فهل حنتاج قبض أم أن القبض حاصل؟ القب

حيصل قبض، قبل أن حيصل القبض أ وهبتك وقبل القبض مات الواهب فهل تنقطع 
ووارث (  :اهلبة أم أن الورثة يكملوا املشوار؟ فإما أن ميضوا اهلبة ويقبضوا أو يرتاجعوا، قال

يف اإلذن والرجوع ألنه عقد يؤول إىل )  يقوم مقامه( إذا مات قبل القبض )  الواهب
ملوت كالبيع يف مدة اخليار وتبطل مبوت املتهبال نية  لزوم فلم ينفسخ  هذه مسألة 

أنت أيها الواهب تريد السيارة فقلت هبين السيارة أو أ وهبتك قلت وهبتك السيارة 
نون ويقبض للصغري وحنوه ويقبل :وأنت مت انتهى املوضوع، قال حنن نقول  وليه أي ا

فلو كنت وهبت طفال صغريا فال يصح قبض الصغري إذاً يقبض البد من القبض يف اهلبة 
به عبد غري مكاتب وقبله فهو  عنه وليه أبوه أو وليه يف املال املسئول عن ماله، وما ا

لو وهبت عبدا فنحن انتهينا من الصغري، هل العبد  قبوله بال إذن سيده لسيده ويصح
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بلت صح قبوله لكن املال ال يكون مثل الصغري؟ ال بل خيتلف، لو وهبت العبد فقال ق
للعبد سيصبح للسيد، اهلبة تصبح للسيد، يقول فإذا قبله فهو لسيده لكن القبول يصح 

 بلفظ( ولو قبل وجوبه )  ومن أبرأ غرميه من دينه(  :من العبد بدون إذن السيد، قال
يعين  العفوكاإلسقاط أو الرتك أو التمليك أو )  اإلحالل أو الصدقة أو اهلبة أو حنوها

قال عفوت عنك أو ملكتك الدين أو وهبت لك الدين أو تصدقت عليك به أو أحللتك 
لرتوا الفرق بني أين أبرأ غرميي وبني أين أهب  ) مل يقبل( رده ولو )  ولو برئت ذمته(  منه

شخص فإذا وهبت شخص ال تصح هلبة إال بقبول الشخص اآلخر لكن إذا أبرأت الغرمي 
ألنه إسقاط حق  الغرمي لإلسقاط؟ ال يشرتط هذا معناه ولو ومل يقبل فهل يشرتط قبول

املربأ منه يعين املال لو أبرأه من  ولو كان املربأ منه جمهوال فلم يفتقر إىل القبول كالعتق
دين جمهول يعين أ أعرف أنك أنت اقرتضت مين مبلغ ونسيت كم هذا املبلغ فأبرأتك 

هو  ل؟ نعم يصح لكن لو كنت أنت تعلم املبلغ وكتمت منه فهل يصح اإلبراء من ا
 وكتمه املدين وهو املربئ لكن لو جهله ربه :خشية أال أبرأك فال يصح ذلك وهلذا قال

ولو أبرأ أحد  :ألنه فيها إضرار، قال خوفا من أنه لو علمه مل يربئه مل تصح الرباءة
ام احملل م أحد  غرمييه أو من أحد دينيه مل تصح إل الغرميني بدون حتديد قال  لو أ

أحدكما بريء فأ ساحمت واحد فيكم فال يصح البد أن حتدد من، أو كنت أ أطالبك 
بدينني فقلت ساحمتك من أحد الدينني فال يصح البد من حتديد ذلك، اآلن انتقل إىل 

 "١") وجتوز هبة كل عني تباع(  :مسألة جديدة، ما هي األشياء اليت جتوز هبتها؟ قال
وهبة جزء مشاع منها إذا كان  لسيارة، الساعة، الكتاب، الثوب، القلم، النظارة،ا

يعين أ أملك يف أرض نصف فهل أستطيع أن أهب هذا النصف؟ نعم  "٢"معلوما
 كلب يقتىن( هبة )  و(  أستطيع أن أهب هذا النصف وأستطيع أن أهب ربعه وهكذا،

ع فلذلك نص عليه، وما هو الكلب ملاذا نص على الكلب؟ ألن الكلب ال يبا " ٣")
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الذي يقتىن؟ يعين الكلب الذي جيوز اقتناؤه وهو كلب احلراسة أو كلب الصيد أو كلب 
 :املاشية هذا يقتىن وإن كان ليس مبال ليس له قيمة فال يباع لكن جتوز هبته، مث قال

لدهن مثل السرجني املتنجس غري النجس يقصد الدهن املتنجس ا"٤"وجناسة يباح نفعها
الذي أصله طاهر مث وقعت فيه جناسة فنجسته هذا جيوز االنتفاع به أما الدهن الذي هو 
أصله جنس مثل لو جئنا بدهن من شحم الكلب أو من شحم اخلنزير فهذا عني النجاسة 

اهلبة ال  وال تصح معلقة :يعين مثلما تصح الوصية، مث قال كالوصية  :فال يصح، قال
يعين وهبتك هذه السيارة شهر  وال مؤقتة كذا فقد وهبتك،تصح معلقة يعين إن حصل  

لتمليك ما هي  ملوا معي عقود اإلجارة املنتهية  فهذه صارت عارية وليست هبة، اآلن 
حقيقتها؟ طبعا هي أكثر من عقد لكن بعض صور العقود أنه تدفع أقساط للسيارة فإذا 

نية إنك تدفع أقساط فإذا دفعت القسط األخري متلك السيارة هذه طريقة، وفيه ط ريقة 
نية، الطريقة  وصلت إىل القسط األخري لك أن تشرتي السيارة مببلغ كذا هذه طريقة 

ل يف الشهر ملدة مخسني شهر مث متلك السيارة  لف ر األوىل هي أن أؤجر عليك السيارة 
أهبك معناه صارت الصورة هكذا إذا استأجرت مين السيارة ملدة مخسني شهر فأ 

السيارة هذه هي اهلبة املعلقة، فهل يصح أم ال؟ على املذهب ال يصح، ومن أهل العلم 
من يصحح ذلك لكن الذي يبطلها يقول هذه هبة معلقة فال نقبلها معناه ادفع اخلمسني 

بك، الصورة الثانية من العقد وهو  بك أو ال  خليار  ألف وبعدما تنتهي الشركة هي 
دفع اخلمسني قسط مث إذا دفعت اخلمسني قسط مثال أو نقول تدفع هذا التأجري أن ت

لبيع فقط ألنه إذا  أربعني قسط وبعدها تشرتي السيارة بعشرة آالف فهذه تعترب وعد 
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ن أبيع فهو له احلق يبيع أو ال يبيع بعد ذلك، نقف هنا ألن فيه صورة  انتهى فأ أعدك 
  .تصح فيها وهي مسألة العمرة والركبة

نعم ال تصح اهلبة معلقة إن  وال مؤقتة وال تصح معلقة :ل املصنف رمحه هللا تعاىلقا
حصل كذا فقد وهبتك وال مؤقتة وهبتك هذه سنة أو شهرا وحنو ذلك لكن استثىن 

إال حنو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت  :املصنف من ذلك، قال
هذه املسألة مستثناة إذا قيل وهبتك جعلتها إذاً  وتكون ملوهوب له ولورثته بعده فتصح

لك عمرك فإذا قيل عمرك فهذا الشرط ال تكون له فقط يف حياته وإمنا نقول مثل هذا 
الشرط يصح وتكون ملوهوب له ولورثته من بعده معناه متلك فإذا قال جعلتها لك عمرك 

ضى رسول هللا ق: أو حياتك أو ما بقيت أو عمرى وهي مسألة العمرى أو الركىب، قال
لعمرى ملن وهبت له، ومن أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا فإن شرط  ملسو هيلع هللا ىلص 
رجوعها بلفظ اإلرقاب لغا الشرط، فيه صورة أخرى تشبه العمرى لكنها ليست منها 

يعين له  وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية: وهي
ا هبة املنافع :شاء ملاذا؟ الفرق بينها، قال الرجوع مىت إذاً إذا قال هي لك عمرك غري  أل

وإذا قال سكناها لك عمرك، إذاً هي لك وهب عينها لك فال ترجع، وأما إذا قال 
سكناها أو منفعتها أو خدمتها لك عمرك إذاً هو وهب املنفعة فهي عارية حكمها حكم 

له هي لك عمرك أو ما بقيت أو ما حييت، أو قوله العارية، عرفنا اآلن الفرق بني قو 
ع أو وهب  :سكناها لك أو منفعتها لك عمرك فاألوىل متليك والثانية عارية، قال ومن 

من الذي  فاسدا مث تصرف يف العني بعقد صحيح صح الثاين ألنه تصرف يف ملكه
ع أو وهب هبة فاسدة أو  ع بيعا تصرف يف العني بعقد صحيح هو نفسه الذي 

ره معىن ذلك أن البيع الفاسد مل تنتقل ملكية املبيع  فاسدا فالبيع الفاسد ال ترتتب عليه آ
ا مازالت ملك البائع ألن العقد فاسد وكذلك اهلبة  ذا العقد الفاسد إىل املشرتي معناه أ
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ا بعقد اهلبة الفاسد ال تنتقل ملكية املوهوب للموهوب له فإذ ا مل تنتقل الفاسدة ال تنتقل 
معناه لألول أن يتصرف، ألن هذه السلعة مل خترج أصال من ملكه ال بعقد البيع ألنه 

  .فاسد وال بعقد اهلبة الفاسد
  فصل

على املذهب جيب التعديل على من؟  ) جيب التعديل يف عطية أوالده بقدر إرثهم( 
بعد قليل، على املقصود اآلن على األب واألم وكل قريب، لكن املقصود، احلكم سيأيت 

املذهب جيب التعديل يف عطية كل قريب وارث فإذا أعطى وارث البد أن يعطي الثاين 
للذكر مثل حظ األنثيني اقتداء بقسمة هللا تعاىل وقياسا حلال احلياة  :هذا املقصود، قال
يعين جيب على األب إذا أعطى األوالد أن يعدل بينهم يف العطاء  على حال املوت

قال عطاء ما كانوا  عطي للذكر ضعف األنثى ألن هذا هو العدل يف املرياث،والعدل أن ي
يعين يلزمهم أيضا  يقتسمون إال على كتاب هللا تعاىل وسائر األقارب يف ذلك كاألوالد

جيب عليهم التسوية وهذه املسألة مسألة خالف يف األقارب بل حىت يف عطية إذا أعطوا 
اخلالف قائم هل جيب عليه أن يعدل أم ال جيب، فله  األب ألوالده املسألة فيها خالف،

أن يتصرف يف ماله كما يشاء لكن يستحب له العدل، وقوله سائر األقارب املقصود غري 
وجو )  سوى( ن أعطاه فوق إرثه أو حصته )  بعضهم لفإن فض(  :الزوجني، قال

دة أو( حيث أمكن )  برجوع(  إذا فضل بعض  إذاً  املفضول ليساوي الفاضل)  ز
، كيف التسوية؟ إما أن يرجع يف العطية أو يعطي من مل  األوالد على بعض يسوي وجو

أو إعطاء ليستووا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص اتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم متفق  :يعطه عطيته، قال
ة وهذا هذا الدليل وجوب العدل يف عطية األوالد يقاس عليه بقية القراب عليه خمتصرا
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القياس حمل نظر حقيقة لكن من أجاز إعطاء بعض األوالد دون بعض استدل بقول النيب 
ب الزجر  ملسو هيلع هللا ىلص أشهد عليه غريي فهذا له أن يشهد يف الغري وإن كان ظاهره أن هذا من 

ب اإلذن، قال وحترم الشهادة على التخصيص أو التفضيل حتمال وأداء  :وليس من 
يعين حيرم على الشاهد أن يشهد على التخصيص أو التفضيل وحيرم عليه أن  إن علم

يؤدي فتصري الشهادة حمرمة ألن هذا الفعل حمرم قال أشهد عليه غريي وال أشهد على 
يعين كذلك ال جتوز فيه الشهادة على  وكذا كل عقد فاسد عنده خمتلف فيه :جور، قال

قيل له تعال اشهد على هذا النكاح وهذا أي عقد فاسد مثل نكاح مثال بال ويل فلو 
نه ال جيوز  النكاح بال ويل فإذا قلنا النكاح بال ويل ال جيوز وهو خمتلف فيه، فعلى القول 

( الواهب )  مات فإن(  :فال جيوز ملن يعتقد عدم اجلواز أن يشهد على هذا العقد، قال
دة )  قبله إذا  لبقية الورثة الرجوعفليس  ىللمعط)  ثبتت( أي قبل الرجوع أو الز

مات الواهب قبل أن يرجع أو يزيد من مل يعطه أو أعطاه أقل تثبت فليس ملن يدعي 
ذا أن يطالب الورثة إال يف حالة وهي فهذا ال  رض املوتمب العطاء إال أن يكون :الظلم 

ألن العطاء يف مرض املوت يعترب حكمه حكم الوصية  فيقف على إجازة الباقني ينفذ
توقف على إجازة الباقني ألن املقصود اآلن العطاء إعطاء الواهب يف مرض املوت لبعض في

جازة الباقني، مسألة جديدة الرجوع يف اهلبة هل يصح أم ال؟ قلنا أن  الورثة ال جيوز إال 
اهلبة جائزة أم الزمة؟ ذكر أن اهلبة جائزة إىل أن يتم القبض فإذا مت القبض أصبحت 

ها فأستطيع أن أرجع وأقول الزمة وال تست ل ومل أسلمك إ طيع الرجوع، وهبتك مائة ر
ذين فعند ذلك تصبح  ل مين وقبضتها  رجعت يف هذه اهلبة لكن إذا استلمت املائة ر
ل ألين رجعت يف هبيت  الزمة وال أستطيع أن آيت اليوم الثاين وأقول أعد علي املائة ر

وال (  :ب ابنه وأن يقبضه مث بعد ذلك يرجع، قالويستثىن من هذا األب فقط له أن يه
  هبته حلديث ابن عباس مرفوعا العائد يف)  جيوز لواهب أن يرجع يف هبته الالزمة
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فله  يعين األب دون األم واجلد ) األب إال( فق عليه كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه مت
لقول يقول ر  الرجوع لنسبة يف حق األب يكون  لنية وطبعا الرجوع  جعت وال يرجع 

له أن يرجع يف اهلبة سواء كان فعل ذلك  ال قصد التسوية أو فقط، فله الرجوع سواء
مسلما كان أو كافرا لقوله صلى  ليسوي بني األوالد أو لغري ذلك لكن حيق له الرجوع

هللا عليه وسلم ال حيل للرجل أن يعطي العطية فريجع فيها إال الوالد فيما يعطي ولده 
ه اخلمسة وصححه الرتمذي من حديث عمر وابن عباس وال مينع الرجوع نقص روا

دة منفصلة  يعين األب يستطيع أن يرجع يف اهلبة اليت وهبها العني أو تلف بعضها أو ز
دة منفصلة يقول هذه التغريات اليت حتصل  لولده ولو حصل يف العني نقص أو تلف أو ز

قال ال مينع الرجوع نقص العني املوهوبة أعطاه شيء يف العني املوهوبة ال تغري احلكم ف
فنقصت، أو وهبه شاة فضعفت، أعطاه سلعة فبليت، أو تلف بعضها فال مينع أن يرجع 

دة منفصلة يقصد  دة منفصلة ال مينع ذلك الرجوع، اآلن ملا يقول ز يف الباقي، أو ز
دة أم األصل؟ يتكلم عن األصل ال يتكلم عن  دة للولد، ملاذا الرجوع يف الز دة، الز الز

يصح الرجوع يف هذه الصور؟ يقول ألن الباقي هو عني مال األب أصال فريجع فيه يعين 
إذا نقصت العني فهذه العني الناقصة أليست هي لألب، أليست هي نفسها اليت وهبها 

نعم، كذلك لو تلف بعضها وبقي البعض، هذا البعض الباقي أليس هو عني ما ! األب؟
دة املنفصلة للولد لكن العني نفسها ! وهبه األب؟ دة منفصلة الز نعم، إذا حصلت ز

نعم، إذاً له أن يرجع فيها لكن هناك أشياء متنع ! أليست هي نفس ما وهبها األب؟
دأي ومينع الرجوع  ومينعه :الرجوع، ما هي؟ قال يعين وهبه شاة فسمنت  متصلةة ز

ي عني ما وهبه األب أم معها آخر؟ معها شيء آخر فاآلن هذه الشاة السمينة هل ه
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دة املتصلة متنع ذلك، كذلك يعين لو أن الولد بعدما  ينفك وبيعه وهبته ورهنه ما مل :فالز
ا تعلقت حبق اآلخرين، وكذلك هبته  ع هذه السلعة فليس لألب أن يرجع أل وهبه أبوه 

هذه العني اليت وهبها أبوه له فليس  وكذلك رهنه ما مل ينفك الرهن، إذاً إذا الولد رهن
لألب أن يرجع لكن انفك الرهن مثال رهن كان بسبب دين مث انفك هذا الرهن فريجع 
دة املتصلة متنع الرجوع لكن ال متنع األب أن ميلك هذه العني  لكن انتبهوا ملا نقول الز

ه شيئا مث يسرتده فاألب يستطيع أن ميلك من مال ولده بطريقتني الطريقة األوىل أن يهب
والطريقة الثانية أال يهبه لكن قد يكون لالبن مال حق خاص حصل عليه عن طريق 

العمل أو التجارة أو الراتب أو كذا فلألب أن يتملك من مال ولده طبعا بشروط ستأيت 
دة متصلة ال يستطيع أن يرجع فيما  اآلن لكن له أن يتملك فإذاً إذا وهبه عني فزادت ز

دة متنع الرجوع ملك لكن  يستطيع أن يتملكها إذا توفرت الشروط معىن هذا أن هذه الز
خذ (أي ألب حر )  وله(  :لكن ال متنع أن يتملكها األب ابتداء وهلذا قال يعين  أن 

يعين ما  ) من مال ولده ما ال يضره وال حيتاجه يعين يدخلها يف ملكه ويتملك يستعمل
الولد، ما الذي ال يضره؟ لو قال للولد هات املال الذي  ال يضر الولد أخذه وال حيتاجه

معك وهي نفقة الولد أو نفقة أوالد الولد، الزوجة واألوالد، فهذا يضر الولد فليس ألب 
لولد، وال حيتاجه لكن ما تعلقت به حاجته فهذا يضره وليس لألب  أن يتملك ما يضر 

يت ويقول هذا البيت اليت تسكنه  مثال أمتلكه أو سيارتك هذه اليت أن يتملك فال 
لولد فال يفعل ذلك  حتتاجها للعمل أ أريد أن أمتلكها وآخذها يل فإذا كان هذا يضر 

حلديث عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن  :يعين ال يصح هذا، قال
عين ي أوالدكم من كسبكم رواه سعيد والرتمذي وحسنه وسواء كان الوالد حمتاجا أو ال

جيوز لألب أن يتملك من مال ولده، أنت ومالك ألبيك، سواء كان الوالد حمتاج أو ال 
يعين ال يقال ليس له أن يتملك إال إذا كان يف حاجة، ال حىت لو كان من غري حاجة، 
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إذاً هذه ثالثة احتماالت وهو أن  أو أنثىوسواء كان الولد كبريا أو صغريا ذكرا  :قال
الولد كبري أو صغري أو أن الولد ذكر أو أنثى فلألب أن يتملك من  الوالد حمتاج أو أن

 :ولده الذكر أو األنثى، حنن نقول له أن يتملك من مال ولده لكن بشروط، ما هي؟ قال
أو  :هذا الشرط األول وهذا تكلمنا عنه، والثاين لولد وليس له أن يتملك ما يضر

خذ من ولد ليعطي  دا آخروال ما يعطيه ول :، والثالثتعلقت به حاجته ال جيوز له أن 
يعين يف  وال يف مرض موت أحدمها املخوف :اآلخر ألنه ممنوع من التفضيل، الرابع

قبل )  ماله يف( والده )  فإن تصرف( مرض موت األب أو مرض موت االبن ليس له، 
ه)  ولو فيما وهبه له( متلكه وقبضه  ة حنن خالصة هذه املسأل أي لولده وأقبضه إ

ما مل يضر الولد، ما : نقول األب له أن يرجع فيما وهبه ولألب أن يتملك ابتداء بشروط
مل يتعلق حباجة الولد، ال يعطيه آلخر، أال يكون يف مرض املوت، إذاً له أن يتملك وله أن 
يرجع يف اهلبة، هل له أن يتصرف قبل أحد هذين األمرين؟ ال يتصرف إذاً تصرف األب 

طل، اآلن االبن عنده مثال سيارة  قبل التملك أو الرجوع يف اهلبة لو كان موهو فتصرفه 
زائدة، عنده سيارة يستعملها وسيارة ال يستعملها فقام األب وأخذ السيارة اليت ال 

عها ومل يتملكها بعد، لكن  عها فهل يصح هذا البيع أم ال؟ الحظوا هو  يستعملها و
كون األب قد وهب هذه السيارة لالبن فريجع يف اهلبة مث مىت يصح أن يبيعها؟ إما أن ي

يبيعها فيصح ذلك، أو تكون هذه السيارة مثال مل يهبها األب أصال فيتملكها األب أوال 
مث يبيعها، لكن ستأيت قضية كيف يتملكها؟ سيذكر املصنف اآلن، هذا الكالم تلخيص 

أو النية مع القبض إما أن يتلفظ القول مع القبض : ملا سيأيت كله، التملك له طريقتان
ويقول متلكت هذه السيارة ويقبض السيارة، أو ينوي متلك السيارة ويقبض السيارة، وطبعا 



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ٣٨٠  

 

ن يسرقها، يقبض السيارة يعين يستلمها  نقول يقبض السيارة يعين قبض معترب وليس 
جع يف نقول تصرف األب يف مال الولد قبل أن ير : فعند ذلك يتصرف، نعيد مرة أخرى

اهلبة ال يصح وقبل أن يتملك مال الولد، عني هذا املال الذي يريد بيعه قبل أن يتملكه ال 
فإن (  :يصح، لو أراد متلكه كيف يتملكه؟ البد من قبض مع قول أو قبض مع نية، قال

أي لولده وأقبضه )  ولو فيما وهبه له( قبل متلكه وقبضه )  ماله يف( والده )  تصرف
ه  ملاذا ال  غرمي ولده من دينه مل يصح تصرفه)  أو عتق أو إبراء( أو هبة )  ببيع( إ

 :يصح؟ ألن هذا الذي تصرف فيه ليس حتت ملك األب وإمنا هو حتت ملك الولد، قال
م فيصح تصرفه فيه ولو كان أي  للغري أي املال ألن ملك الولد على مال نفسه 

هو اآلن ! فيه، هل فهمتم هذا التعليل؟مل يصح تصرفه مل جيز مع األب أو مشرتكا األب
يعلل ملاذا ال يصح تصرف األب يقول ألن هذه السلعة هي ملك للولد بدليل أن الولد لو 
ع هذه السيارة صح بيعه أم ال؟ يقول مادام صح تصرفه يف السيارة أو بيعه للسيارة دل 

السيارة ملك هذا على أن السيارة ملك للولد وليست ملك لألب ودل أيضا أن هذه 
منفرد مستقل لالبن ليس لألب معه شريك إذاً هو يقول اآلن األب ليس له التصرف ألنه 
ليس مبالك فلو كان األب هو املالك ما صح تصرف االبن لكننا سنصحح تصرف االبن 

ع السيارة سنقول البيع صحيح فهذا دليل على أمرين األمر  فلو أن االبن هو الذي 
هو املالك وليس األب شريك يعين األب ال هو مالك للسيارة وال  األول أن األب ليس

هو شريك يف ملك السيارة ألنه لو كان شريكا ما صح لالبن أن يبيع السيارة املشرتكة 
الوالد أخذ ما وهبه  أي أراد)  أو أراد أخذه(  :قال! بينه وبني أبيه، فهمنا التعليل؟

لقول ك ]أ[ ) رجوعه قبل( لولده  ( أراد أخذ مال ولده قبل )  أو( رجعت فيها بته 
لقبض مع )  بقول أو نية وقبض معترب مل يصح ]ب[متلكه تصرفه ألنه ال ميلكه إال 

أي بعد القبض املعترب مع )  بل بعده(  القول أو النية فال ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك
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أن يهب ولده األب له : نلخص أحكام األب القول أو النية لصريورته ملكا له بذلك
ويرجع يف اهلبة بعد القبض أما غريه فال، أما قبل القبض غري األب له أن يرجع، هل 

أال يكون الولد حمتاج إليها، أال يكون هذا : لألب أن يتملك من مال ولده؟ بشروط
ين، أال يكون يف مرض املوت، احلكم الثالث لولد، أال يعطيه لولد  هل : األخذ يضر 

يف مال الولد قبل التملك أو قبل الرجوع؟ ال يصح، هل يصح تصرف  لألب أن يتصرف
األب بعد التملك من مال ولده أو الرجوع يف اهلبة؟ يصح، كيف يكون متلك األب من 

مرين قول مع القبض أو النية مع القبض، القول يقول متلكت هذا أو حنو : مال ولده؟ 
جارية االبن فهل جيوز لألب أن يطأ  ذلك، دخل اآلن يف مسألة جديدة خمتلفة وهي وطء

جارية االبن؟ السؤال مبين على سؤال آخر جارية االبن ملكيتها تعود ملن، لالبن أم 
لألب؟ لالبن معناه لو أراد وطئها يلزمه أن يتملكها أوال مث بعد ذلك وطبعا بشرط أال 

يطأها، اآلن  يكون االبن وطئها فإذا وطئ االبن هذه اجلارية فال جيوز لألب أصال أن
وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد : انتبهوا لو حصل مثل هذا التصرف وهو

ملاذا ال حد عليه؟ "٣"وال حد هذا الثاين، وولده حرأي لألب هذا احلكم األول،  له
هذا الرابع ملاذا ال يوجب مهر على األب؟ هم يقولون يف  وال مهر عليه لشبهة امللك،

أن األب وطئ جارية االبن وأحبلها واالبن أصال مل يطأ اجلارية شرط أن مثل هذه احلالة 
يكون االبن مل يطأ اجلارية فيعتربون مثل هذا التصرف يعترب انتقال ملك يعين ننقل ملك 

لو فرضنا أن االبن  إن مل يكن االبن وطئها :اجلارية لألب، انتقال ملك إىل األب، قال
على األب القيمة للولد ويعزر األب إذا كانت هذه اجلارية وطئ اجلارية فما احلكم؟ وإال ف

قد وطئت ومل ينتقل امللك إىل األب وال تصري أم ولد وحترم على االثنني على األب وعلى 
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ا  االبن يعين هذه األحكام األربعة السابقة ونزيد عليها أشياء أخرى أن يعزر األب وأ
 مسألة أخرى وهي هل للولد أن يطالب حترم على األب وعلى االبن، اآلن سينتقل إىل

لعني بعني ماله، تعرفون الفرق بني العني والدين،  لدين مثال وهل له أن يطالبه  ه  أ
ل لكن العني ال، أخذ عينا من عندي فهل له أن  الدين يطالبه مببلغ مثال مائة ألف ر

د مطالبة أبيه بدين وليس للول(  :يطالب واملقصود بغري متلك أما لو متلك فنعم، قال
هل يعين هذا أن الدين ال يثبت يف ذمة األب  كقيمة متلف أو أرش جناية)  وحنوه

لالبن أم يثبت؟ لو األب اقرتض من ابنه دين مبلغ من املال يثبت يف ذمته، الكالم اآلن 
ليس على الثبوت وعدم الثبوت، اكتبوا مع ثبوت الدين يف ذمة األب، الكالم يف املطالبة 

ه أم ال يطالب؟ صح بت لكن هل جيوز له أن يطالب أ مثل دين أو ! أن دين االبن 
قيمة متلف لو األب أتلف شيء من مال الولد أو أرش جناية على الولد يعين قطع إصبع 

اخلالل أن رجال جاء إىل النيب صلى  ملا روى :للولد ففيها عشر الدية مثال، الدليل قال
بيه يقتض اآلن سيذكر ما الذي  يه دينا عليه فقال أنت ومالك ألبيكهللا عليه وسلم 

لنفقة الواجبة، قال ه؟ يقول ال يطالبه بدين لكن يطالبه  (  :جيوز لالبن أن يطالب به أ
ا وحبسه عليها يعين  لضرورة حفظ النفس)  إال بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته 

أصبحت واجبة على األب فاألب مل يعطيه لو كان االبن فقري واألب غين ونفقة االبن 
لنفقة الواجبة وإال سيهلك يقول هو لضرورة حفظ  ه  النفقة الواجبة فلالبن أن يطالب أ

الطلب بعني مال له بيد  وله :النفس هذا األول، أيضا له أن يطالب بشيء آخر وهو
بعني املال، ما الفرق مثل العارية مثال فلو كانت العارية عند األب فلالبن أن يطالب  أبيه

بني العني والدين؟ الدين يف ذمة األب وليس بشيء موجود فمطالبته قد يرتتب عليها 
ا، ألب لكن عني املال له أن يطالبه  مات االبن فليس لورثته مطالبة  فإن إضرار 

هل هلم أن يطالبوا بعني؟ نعم إذا كان مورثهم جيوز له أن  األب بدين وحنوه كمورثهم
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ب فهم أيضا هلم املطالبة وهلذا قال بدين ال جيوز لكن بل بعني، تصوروا معي لو يطال
مات االبن وليس له أن يطالب فهل لورثته أن يطالبون؟ ال يطالبون، اآلن نعكس ونقول 

وإن مات األب رجع  :أن األب هو الذي مات فهل لالبن أن يطالب ورثة األب؟ قال
لدين لكن إذا مات األب يطالب الرتكة إذاً االبن  االبن بدينه يف تركته ه  ال يطالب أ

 :ألن املطالبة هنا أصبحت ليست لألب وإمنا هي للورثة، اآلن انتقل إىل بعض التعريفات
 والصدقة وهي ما قصد به ثواب اآلخرة واهلدية وهي ما قصد به إكراما وتوددا وحنوه

صدقة وتشمل اهلدية وقد تكون هبة ال إذاً اهلبة تشمل ال نوعان من اهلبةوالصدقة واهلدية 
املقصود يف اجلملة يعين يف الغالب مثل اإلجياب  حكمهما فيما تقدمصدقة وال هدية 

لقبض وهكذا، مث انتقل إىل مسألة وعاء اهلدية  ا من جائز التصرف ولزومها  والقبول وكو
اء اهلدية هل هو إذاً وع ووعاء هدية كهي مع عرف :هل تعترب هدية أم ال دخل هلا؟ قال

هدية أم ال؟ هذا يرجع للعرف فإذا كان يف العرف أن الوعاء يدخل مع اهلدية فهو هدية 
هل يعين لو أهداك اإلنسان صحن متر فهل يدخل الصحن أم ترجع الصحن؟ . وإال فال

يف عرفنا يرجع الصحن أم ال؟ إذا كان من النوع البالستيك ليس مبقصود إرجاعه فلو 
لعادة اجلريان اجلار يرسل جلاره مثال هدية يرسل له طبق فيه حلوى أو نوع رجعته عيب، ا

كل الطعام مث يعيد الصحن وطبعا عيب الزم  خذ هذه اهلدية و آخر من الطعام فاجلار 
يرجعه مليان وال يعيده فارغ، الشاهد إن مثل هذا مرده العرف وإذا جاء أحد بصحن 

  .املسألة تعود للعرف زجاج فأحيا يكون الصحن داخل إذاً 
  فصل 

  بعطية أو حنوها)  يف تصرفات املريض (
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يعين ال يغلب على الظن أن ميوت منه فهذا يعترب كتصرف ] ١[من مرضه غري خموف( 
الصحيح، واحد صحيح وهب شيئا من ماله لشخص فله ذلك لكن شخص مريض 

صرف مثل مرض غري خموف وسنعرف مثل ماذا فهل له أن يتصرف يف ماله؟ نعم يت
الصحيح، مث ننتقل للمرض املخوف الذي يغلب على الظن أنه ميوت منه فقد ميوت وقد 
ال ميوت فهذا املرض املخوف نقول حكمه حكم الوصية مبعىن أنه ال يصح إال يف حدود 

أي وجع )  كوجع ضرس وعني وصداع من مرضه غري خموف:الثلث ولغري الوارث، قال
 )مات منه ( صار خموفا و )  ولو الصحيح( تصرف  ) ـفتصرفه الزم ك( رأس يسري 

هناك أمراض ميكن أن نرجع فيها اليوم إىل الطب ونعرف ما هو حبال العطية  اعتباراً 
م يذكرون أشياء  املرض املخوف واملرض الغري خموف فاملفروض الفقهاء اآلن يعتدون أل

ألنه إذ ذاك يف حكم  :اآلن قد ال تكون خموفة اليوم ميكن تكون خموفة قدميا، قال
قال تصرفه كتصرف الصحيح ولو صار خموفا ومات منه لكن العربة بوقته كان  الصحيح

املرض غري خموف فوهب صحت اهلبة فليس مبتهم مث مات من هذا املرض ألنه إذ ذاك  
وهو )  كربسام  ]٢[خموفا( املرض الذي اتصل به املوت )  وإن كان(  كان صحيحا،

أظن كل هذا الكالم كان  رأس ويؤثر يف الدماغ فيختل عقل صاحبهخبار يرتقي إىل ال
 ورئة)  ووجع قلب( قرح بباطن اجلنب )  وذات اجلنب(  توقعات يظنوها واآلن انتهى،

يعرفون أن هذا من القلب فعال عنده  إذاً هناك أمل معني حيدده األطباء تسكن حركتها ال
ن الذي أصابه اإلسهال وال ميكنه وهو املبطو )  ودوام قيام(  مشكلة يف القلب،

ألنه يصفي الدم فتذهب  وهو نزول الدم من األنف ) رعاف( دوام )  و( إمساكه 
وهو داء معروف يرخي وهو الشلل قد يكون جلطة يف الدماغ  ) فاجل وأول( القوة 

 الربع(  ىمح)  و(  املستمرة بكسر السني واحلمى املطبقة)  سل وأخر( بعض البدن 
موهي اليت يت كل ثالثة أ ه  )  وما قال طبيبان مسلمان عدالن أنه خموف   فعطا
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دة لكم يف  كوصية لقوله ملسو هيلع هللا ىلص إن هللا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ز
  .أعمالكم رواه ابن ماجه

أو كان بني الصفني عند التحام حرب وكل من )  ومن وقع الطاعون ببلده(  :قال
أو  هانني مكافئة لألخرى أو كان من املقهورة أو كان يف جلة البحر عند هيجالطائفت

ال يلزم تربعه لوارث بشيء  (حىت تنجو )  ومن أخذها الطلق(  قدم أو حبس لقتل
جازة الورثة هلا إن مات منه( ولو ألجنيب )  وال مبا فوق الثلث  ملا تقدم كوصية)  إال 

غري املخوف وقلنا أن املخوف أو غري املخوف قلنا سبق أن تكلمنا عن املرض املخوف و 
تصرفه كتصرف الصحيح وأما املرض املخوف فتصرفه ال يصح كوصية، واآلن أضاف إىل 
املخوف مسألة الطاعون ومن وقف يف الصفني عند التحام احلرب ومن كان يف جلة البحر 

ألن ا كوصية، ال يلزم تربعه بشيء معناه أ:عند هيجانه فصحيح أن هذا خموف، قال
ولئك يعين من وقع الطاعون يف بلده ومن  توقع التلف من أولئك كتوقع املريض يقصد 

ه كلها لعدم املانع)  فكصحيح( من ذلك )  وإن عويف( بعدهم،  إذاً  يف نفوذ عطا
هذا الذي مرضه خموف نقول تصرفه يصري وصية إن مات منه، وإن سلم تصرفه كصحيح، 

ض طويل مزمن فهل هذا املرض املزمن يعد يف املخوف أو يف غري اآلن يتكلم عن مر 
( يف انتهائه )  أو فاجل( يف ابتدائه )  ومن امتد مرضه جبذام أو سل(  :املخوف، قال

ه )  ـف "أ"بفراش يقطعه ومل  ألنه ال خياف تعجيل املوت منه كاهلرم)  من كل ماله( عطا
ه كوصية ألنه مريض صاحب )  لعكس( "ب"ن لزم الفراش )  والعكس(  فعطا

إذاً املرض املزمن إذا ألزمه الفراش مثل صاحب املرض املخوف  فراش خيشى منه التلف
ه كوصية من الثلث، كيف حندد الثلث؟ الثلث معروف امجع املال واقسمه على  عطا
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لثلث وق لثلث وقت العطية أم العربة  ت ثالثة لكن الكالم يف أي وقت، هل العربة 
لعطية وقت املوت يعين شخص قال لو فرضنا هذا الكالم يف الوصية  املوت؟ نقول العربة 
عموما واحد قال أوصيت بثلث مايل للفقراء واملساكني وكان ميلك ثالثة آالف فثلث ماله 

م صار ماله ستة آالف ومات فنخرج الثلث كم؟ ألفني  ألف وبعدما قال هذا الكالم 
ملوت، ق ألنه وقت لزوم الوصا واستحقاقها )  ويعترب الثلث عند موته(  :الفالعربة 

ا  وثبوت والية قبوهلا وردها فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية أل
ومناء العطية من القبول إىل  لو أنه أعطى عطية وأوصى مث مات نقدم العطية، الزمة

لوصية هي بعد املوت فلهذا العطية مقدمة، العطية هي يف حال احلياة أما ا املوت تبع هلا
ومعاوضة املريض بثمن املثل من  :املعاوضات اليت يعملها املريض، قال: مسألة جديدة

وليس من الثلث يعين افرض هو يف فرتة مرضه اشرتى شيئا بعوض بثمن املثل  رأس املال
ال حنجر عليه  فهل هذا يصح تصرفه أم ال؟ نعم يصح فنحن حنجر عليه يف التربعات لكن

ة كعطية :يف الشراء بثمن املثل، قال يعين من الثلث ولغري وارث، اآلن هذا املريض  واحملا
لو وهب وهو يف مرض املوت هذا كوصية، لو اشرتى بثمن املثل فهذا من رأس املال، لو 
امالت ال ة ال، ا كثر من مثن املثل فاحملا  أنه حاىب يعين اشرتى من شخص شيء لكن 

ا تعترب عطية، اآلن سيفرق بني العطية والوصية بينهم أربعة فروق، قال تفارق )  و(  :أل
)  يسوي بني املتقدم واملتأخر يف الوصية( العطية الوصية يف أربعة أشياء أحدها أنه 
ا تربع بعد املوت يوجد دفعة واحدة  ألول فاألول يف العطية( أل لوقوعها )  ويبدأ 

لف وجاء بعد يعين لو الزمة  لف وجاء يف الغد وقال لفالن  جاء اليوم أوصيت لفالن 
لف مث مات فنقول هو أوصى بثالثة آالف كأنه أوصى يف جملس واحد  غد وقال لفالن 
ألول فاألول يف العطية ألنه لو  ال نفرق ألن الوصية متليك بعد املوت أما العطية فال يبدأ 

مث أعطى يف اليوم الثاين للثاين ألف مث للثالث ألف مث  قال وهبتك وأعطيتك  فالن ألف
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مات فمعىن ذلك أن العطية سنبدأ بصاحب األلف األوىل ونعطيه وإن بقي شيء ننتقل 
للثاين وإن بقي شيء ننتقل للثالث نرتب بينهم ملاذا؟ ألن العطية هي يف احلياة فكونه 

لنسبة للعطية إذا أقبضه أعطاه يف احلياة غري الوصية، فهمنا الفرق األول، ال فرق الثاين أنه 
ها فال ميلك الرجوع فيها بينما الوصية يستطيع أن يرجع فيها إىل أن ميوت فإن مات ال  إ
يستطيع الرجوع أما قبلها يستطيع الرجوع فالعطية ال يستطيع الرجوع فيها تكون الزمة إذا 

لنسبة للعط ية هي متليك يف احلياة فقبوهلا يكون أقبضها هذا الفرق الثاين، الفرق الثالث 
يف احلياة بينما الوصية هي متليك بعد املوت فقبوهلا ال يكون إال بعد املوت، الفرق الرابع 
ثبوت امللك يف العطية يثبت يف احلياة ألنه يستطيع قبوهلا يف حياته فإذاً ميلكها يف احلياة 

لتايل ال يثبت امللك فيها إال بعد بينما الوصية ال يستطيع أن يقبلها إال بعد املوت و 
ا )  ال ميلك الرجوع فيها( الثاين أنه )  و(  :املوت، قال أي يف العطية بعد قبضها أل

التربع  وتنتقل إىل املعطى يف احلياة ولو كثرت وإمنا منع من تقع الزمة يف حق املعطي
اها لكن ممكن نكون يعين العطية يف احلياة حنن صححن لزائد على الثلث حلق الورثة

توقفنا يف مسألة هل هي بلغت الثلث وزادت أم هي يف حدود الثلث فقط أما امللك 
ا يف حدود الثلث، قال خبالف الوصية فإنه ميلك الرجوع  :صحيح إذا ظهر بعد ذلك أ

ألن الوصية بعد املوت، لكن لو مات املوصي ليس للورثة أن يرجعوا يف الوصية ال  فيها
 يعين يف احلياة ) القبول هلا عند وجودها يعترب( الثالث أن العطية )  و( يستطيعون، 

ا متليك بعد املوت فاعترب عند وجوده ا متليك يف احلال خبالف الوصية فإ يعين  أل
يثبت ( الرابع أن العطية )  و(  يف املوت فال يستطيع أن يقبض الوصية إال بعد املوت،

يعين  كاهلبة لكن يكون مراعي   يعين يف احلياة قبوهلاأي عند )  إذن( فيها )  امللك
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أل ال مراقب إىل أن يظهر هل هذه العطية زادت عن الثلث أم ال حىت نتممها أو نردها 
نعلم هو مرض املوت أو ال وال نعلم هل يستفيد ماال أو يتلف شيء من ماله فتوقفنا 

ر ولكن ما توقفنا ألنه ال ميلكها وال إذاً حنن توقفنا ملعرفة عاقبة األم لنعلم عاقبة أمره
فإذا خرجت من الثلث تبينا أن امللك  ميلك قبوهلا وال يثبت امللك فيها بل يثبت ذلك،

بتا من حينه وإال فبقدره ا زادت على الثلث فنمضي الثلث فقط  كان  لو فرضنا أ
ا تبينا أنه ملك ونكون تبينا أنه ملك هذه العطية من يوم قبوهلا ولو زادت يكون جزء منه

ا متليك )  والوصية خبالف ذلك(  :بعضها يوم قبوهلا، قال فال متلك قبل املوت أل
بة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن  بعده فال تتقدمه وإذا ملك املريض من يعتق عليه 

اآلن مسألة جديدة وهي إذا ملك املريض يعين مرضا خموفا من يعتق عليه  عمه يف صحته
صية أو أقر أنه أعتق ابن عمه يف صحته انتبهوا هلذا التصرف فيصح أن نقول بة أو و 

عتق من رأس املال وال نعتربه كالوصية فهذه مسألة أخرى إذا ملك املريض من يعتق عليه 
يعين ملك أخاه فيصبح أخوه حر فال نقول أن هذا األخ ال يصبح حر إال إذا كان يف 

ال كذلك لو أقر أنه أعتق ابن عمه يف الصحة يقول حدود الثلث ال بل يعتق من رأس امل
عتقا من رأس  :أ هذا أعتقته زمان يعتق من رأس املال وليس من الثلث هذا املعىن، قال

لتايل لو مات أصبحوا من الورثة ور املال وور ألنه حر حني موت  عتقا يف حياته و
ولو دبر ابن عمه عتق ومل  :ريةاملسألة األخ مورثه ال مانع به وال يكون عتقهم وصية

يعين ابن عمه عبد عنده فقال أنت مين على دبر إذا مت فأنت حر، مىت يصبح ابن  يرث
لتايل ال يرث ألنه عند املوت مل يكن حرا كان عبدا،  وإن العم هذا حر؟ بعد املوت و

يعين لو قال لعبده هذا الكالم وكان هو ابن عم له  قال أنت حر آخر حيايت عتق وورث
  .قريبه حىت يرثه معناه أنه يف آخر حلظة قبل طلوع الروح أصبح حرا فمات وهو حر

  كتاب الوصا
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مجع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته فاملوصي وصل ما كان له يف حياته 
ملال بعده لتصرف بعد املوت أو التربع  هذه هي  مبا بعد موته واصطالحا األمر 

هذا الثاين وهو  ومن الصيب العاقل هذا األول ة من البالغ الرشيدوتصح الوصي الوصية،
ملال املميز، شارة مفهومة هذا الثالث، والسفيه  هذا الرابع، إذاً تصح  ومن األخرس 

ملال له أن يوصي فهو حمجور على ماله لكن ليس حمجور  الوصية من كل هؤالء، السفيه 
شارة مفهومة أو بكتابة، على ذمته فيوصي بعد املوت، واألخرس له وإن  أن يوصي لكن 

لو وجد وصية مكتوبة  الثابت ببينة أو إقرار ورثة صحت وجدت وصية إنسان خبطه
ويستحب أن  خبط إنسان وعليه شهود أو أقر الورثة أن هذه وصية مورثهم فتصح ذلك،

لقول يقول أوصيت  يكتب وصيته ويشهد عليها لكالم  بكذا ألنه ممكن أن يوصي 
ويشهد الناس لكن األفضل أن يكتب ذلك وأن يشهد على هذه الكتابة، كم املقدار 

)  يسن ملن ترك خريا وهو املال الكثري( و  :الذي يستحب لإلنسان أن يوصي به؟ قال
خلمس ( عرفا  روي عن أيب بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال أبو ) أن يوصي 

واعلموا أمنا غنمتم من شيء { عين يف قوله تعاىل بكر رضيت مبا رضي هللا به لنفسه ي
معناه  ملن له وارث)  ألجنيب "أ"كثر من الثلث( وال جتوز الوصية } فأن  مخسه 

جازة  "ب"وال لوارث بشيء( أن الذي ليس له وارث فله أن يوصي مباله كله،  إال 
حني قال أوصي مبايل كله قال ال قال  لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص لسعد)  املوت الورثة هلما بعد

فالشطر قال ال قال فالثلث قال الثلث والثلث كثري متفق عليه وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال وصية 
وإن وصى لكل وارث مبعني بقدر إرثه  لوارث رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وحسنه

لكل وارث بشيء هذه صورة أخرى وصى  ث يف القدر ال يف العنير جاز ألن حق الوا
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معني وهذا املعني يساوي حقه يف اإلرث يعين أعطاه مثال أرضا هو له النصف فأعطاه 
أرضا قيمتها نصف الرتكة كاملة وأعطى الثاين مثال أرض صغرية يستحق الربع مثال فأعطاه 

الربع كالزوجة مثال وكان هذه األرض تساوي ربع الرتكة فيجوز ذلك ألنه حقه يف القدر 
لثلث فما دون ألجنيب تلزم بال إجازة  العني،وليس يف ال حتتاج إىل موافقة  والوصية 

دة على الثلث أو إذا كانت  دة على ذلك الز الورثة فالذي حيتاج إىل موافقة الورثة الز
ا )  ـف( وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث  لوارث، ا )  تصح تنفيذا( إ أل

 ث بلفظ أجزت أو أمضيت أو نفذت وال تعترب هلا أحكام اهلبةإمضاء لقول املور 
ا تنفيذ للوصية وليست تربع جديد وما زاد عن الثلث ال تعترب له أحكام اهلبة،  معناها أ

إىل  ألنه عدل عن أقاربه احملاويج)  وارثه حمتاج( عرفا )  وتكره وصية فقري(  :قال
لكن لو هو فقري ووارثه غين ميكن فإذا أوصى  إذا أوصى الفقري الذي وارثه حمتاج األجانب

الفقري الذي وارثه حمتاج يكون أعطى احملتاجني وترك قرابته احملتاجني ألن قرابته احملتاجني 
روي عن ابن مسعود ألن املنع ) لكل ملن ال وارث له ( الوصية )  وجتوز( أوىل، 

إذاً املانع هنا بسبب الورثة فإذا مل  فيما زاد على الثلث حلق الورثة فإذا عدموا زال املانع
لكل،  لوصا( يكن هناك ورثة فله أن يوصي  ( أو مل جتز الورثة )  وإن مل يف الثلث 

فيتحاصون ال فرق بني متقدمها ومتأخرها والعتق )  لقسط( على اجلميع )  فالنقص
م تساووا يف األصل وتفاوتوا يف املقدار فوجبت احملاصة كم ما  سائل العولوغريه أل

معىن هذا الكالم؟ يقول إنسان مثال مات وترك ثالثة آالف فكم املقدار الذي له أن 
لف بتاريخ   ٢وبتاريخ يوم    ١يوصي فيه؟ ألف فقط فوجد له وصية أوصى لفالن 

ذن  لف أخرى يعين وصيته ألفان فما الذي منضيه منها؟ إما أن  أوصى لفالن اآلخر 
لقسط معناه كل واحد نعطيه الورثة فنعطيهم ا ذن فماذا نفعل؟ فالنقص  أللفني أو ال 

لف يوم  لف الحظوا قلنا واحد  فهل  ٢والثاين يوم  ١مخسمائة، هب أنه أوصى لواحد 
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لفني : نفرق بني املتقدم واملتأخر؟ ال نفرق، مثال آخر لف وأوصى للثاين  أوصى لواحد 
ي منها؟ ألف واحدة، كيف نوزع األلف الواحدة؟ والرتكة كلها ثالثة آالف، فكم منض

 وإن( معناه سنعطي الثلثني لصاحب األلفني ونعطي ثلث األلف لصاحب األلف، 
بن جتدد )  أوصى لوارث فصار عند املوت غري وارث )  صحت( كأخ حجب 

 الوصية اعتبارا حبال املوت ألنه احلال الذي حيصل به االنتقال إىل الوارث واملوصى له
إذاً إذا أوصى لوارث شخص ما عنده أوالد وعنده أخ فأوصى ألخيه فاآلن هو لو مات 

أخوه الوارث لكن قبل أن ميوت ولد له ابن فإحنجب األخ ومات بعدها فهل منضي 
ختصار العربة بكونه وارث أو غري  الوصية أم ال؟ منضيها ألن هذا األخ ليس بوارث يعين 

د املوت؟ عند املوت فالعربة عند املوت فمن كان وار وارث، هل هي وقت الوصية أم بع
خذ بغض النظر عن  إلجازة ومن كان غري وارث  خذ من الوصية إال  عند املوت فال 

وقت صدور الوصية فهل كان وار وقت صدورها أم ال قال اعتبارا حبال املوت ألنه احلال 
لعكس( : قال الذي حيصل به االنتقال إىل الوارث واملوصى له، مث فمن )  والعكس 

لت الوصية إن مل جتز فمات ابنه بط معناه مل يكن وارث أوصى ألخيه مع وجود ابنه
لقول أو ما  "أ") القبول( مللك املوصى له املعني املوصى به )  ويعترب(  قي الورثة

لقول  قام مقامه كاهلبة أو ما قام يعين املعىن إذا أوصى لشخص معني فيشرتط له القبول 
( ألنه وقت ثبوت حقه وهي على الرتاخي فيصح  "ب") املوت بعد( مقامه كاهلبة 

إذاً إذا أوصى لشخص معني نشرتط أن الشخص  بني القبول واملوت)  وإن طال الزمن
( يصح القبول )  ال( و املعني يقبل مىت يف احلياة أم بعد املوت؟ بعد موت املوصي، 

مل يثبت له حق وإن كانت الوصية لغري معني كالفقراء أو  املوت ألنه أي قبل)  قبله
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من ال ميكن حصرهم كبين متيم أو مصلحة مسجد وحنوه أو حج مل تفتقر إىل قبول 
اآلن سينتقل إىل مسألة جديدة إذاً فهمنا إذا كان معني البد أن  ولزمت مبجرد املوت

فتلزم مبجرد املوت من غري  يقبل بعد املوت أما إذا كان غري معني فال أحد عند يقبل
لنسبة للوصية مىت يثبت امللك للموصى له؟  قبول أحد هذا معناه، مسألة أخرى امللك 
لف ومات اليوم مث فالن بلغته الوصية بعد عشرة  يعين عند املوت، انتبهوا أوصى لفالن 

م من املوت فقال قبلت مىت ملك، من املوت أم من القبول؟ قال املؤلف يثبت و (  :أ
لقبول )  به امللك قدمه يف الرعاية والصحيح أن امللك حني  "أ") عقب املوت( أي 
ملوت وليس  كسائر العقود  "ب"القبول املاتن ما اختار هذا القول اختار عقب املوت، 

لقبول والشارح قال ال هي من القبول وصرف عبارة املاتن، واملذهب هو ما قاله الشارح 
ا املذهب ثبوت امللك من حني القبول ال من حني املوت لكن من حني إذاً اكتبوا عنده

القبول هو املذهب ومن حني املوت هذا وجه يف املذهب، ومعذرة أ مضطر أن أقول 
هذا الكالم، أقول هذا يدل على ماذا؟ ملا احلجاوي يقول من املوت معناه أنه مقلد 

مل يف األدلة، هل هذا واضح، ف ال يتهم أئمة اإلسالم وفقهاء امللة صرف أم له نظر و
م مقلدين وأنت الذي ال تعرف تفك اخلط أو توا تطلب العلم ماشاء  عليك انت 

تهد وهم ال يعرفون شيء فهذه النظرة املوجودة لألسف حىت عند أنصاف املتعلمني  ا
ارات خالف فيها فيظن أنه جمتهد وأن األئمة الكبار ليسوا مبجتهدين واملوفق ميكن له اختي

ثلث املذهب وخمالفة ثلث املذهب ليست ميزة وفخر لك، خالف تعرف، ليس هذا 
بصحيح لكن القصد خالف أو مل خيالف خالف أو وافق هلم نظر يف األدلة وهلذا 

احلجاوي املسائل اليت خالف فيها املذهب جمموعة كثرية مجعها الشيخ علي اهلندي رمحه 
يذكرها وهي أكثر، خالصة الكالم ال يظن اإلنسان نفسه أنه هللا وفيه مسائل أخرى مل 

تهد وأن هؤالء األئمة مساكني ألن القبول سبب واحلكم ال  :قال. فضيلة اإلمام ا
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فما : هذا الذي سيرتتب على مسألة هل هو من القبول أم من املوت، قاليتقدم سببه 
أي )  ومن قبلها(  عهاحدث قبل القبول من مناء منفصل فهو للورثة واملتصل يتب

لف  ) مث ردها( الوصية  هذه مسألة جديدة واحد قبل الوصية قلنا له أوصى لك فالن 
ل قال قبلت مث ردها وقال ال أريدها فهل يصح ردها أم ال يصح؟ ال يصح ردها، إذا  ر

نية للورثة والورثة يقبلون أو ال يقبلون، ق (  :الردها تعرفون ماذا حيتاج؟ أن يهبها مرة 
ألن ملكه قد )  يصح الرد مل( ولو قبل القبض )  مث ردها( أي الوصية )  ومن قبلها

لقبول إال أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه هلم تعترب شروطها ومن  استقر عليها 
شروطها القبول، اآلن مسألة أخرى وهي هل جيوز لإلنسان أن يرجع يف الوصية أم ال؟ 

يف اهلبة أم ال؟ يف اهلبة قبل قبضها يرجع فيها يستطيع الرجوع، بعد وهل يستطيع أن يرجع 
لكالم رجعت،  لقول الرجوع  قبضها ال يستطيع إال األب يستطيع، كيف يرجع؟ 

التملك حيتاج إىل قبض مع نية أو قبض مع قول، الوصية هل جيوز لإلنسان أن يرجع يف 
جل أو مريض ذهب للدكتور فقالوا الوصية، يعين اإلنسان أوصى وشعر خبوف وبدنو األ

له عندك مشاكل كبرية فأوصى بوصا كثرية وبعدها اكتشف أن التحاليل خطأ كانت 
ملريض آخر وهو ال شيء به فقال رجعت عن الوصية فيجوز لكن ليس جبيد فأنت 

يت فجأة نسأل هللا العافية  سلمت من املرض فهل معناه أنك أمنت من املوت فاملوت 
 شاء يف وصيته لقول عمر يغري الرجل ما)  وجيوز الرجوع يف الوصية(  :قال. ةوالسالم

التعليل أن الوصية متليك بعد املوت فلم حيصل قبض فله الرجوع فهي هبة بعد املوت أما 
فإذا قال رجعت يف  لو كانت اهلبة يف احلياة ومل يقبضها للموهوب له فله أن يرجع،

قال : مثل  كذا إن وجد منه ما يدل على الرجوعوصييت أو أبطلتها وحنوه بطلت و 
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ع األرض معناه رجع فيها أو وهبها ألحد معناه أنه  ذه األرض للفقراء مث  أوصيت 
)  إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم( املوصى )  وإن قال(  :رجع عنها، قال

جوعه عن األول أي فالوصية لزيد لر )  فله( أي حياة املوصي  "أ") يف حياته( زيد 
لشرط وقد وجد  بعدها( إن قدم زيد )  و( يعين الشرط،  وصرفه إىل الثاين معلقا 

له  ألنه ملا مات قبل قدومه استقرت)  لعمرو( أي بعد حياة املوصي فالوصية  "ب")
(  لعدم الشرط يف زيد ألن قدومه إمنا كان بعد ملك األول وانقطاع حق املوصى منه

ذا الرتتيب الوصي وهو من أوصي إليه بتنفيذ  فحاكم وصي فوارث)  وخيرج عند 
لرتتيب الواجب  ( : الوصية، والوارث يليه يف املنزلة، واحلاكم هو القاضي، هؤالء خيرجون 

يعين افرض واحد مات وعليه ديون من  كزكاة ونذر وكفارة)  كله من دين وحج وغريه
ذا كان هناك وصي لو كان امليت أوصى الذي خيرج دينه ويسدد ديونه؟ أول واحد أحق إ

أن فالن يسدد ديوين فليس للورثة أن يسددوا الوصي هو الذي يسدد فإن مل يكن هناك 
الواجب كله ( وصي فالورثة أي وارث، فإن مل يفعل الورثة ذلك فاحلاكم، خيرجون ماذا؟ 

له يعين من كل ما موته من كل ماله بعد( كزكاة ونذر وكفارة )  من دين وحج وغريه
ليس من الثلث ألن هذا واجب وليس بوصية، عليه دين أو عليه حج أو عليه زكاة أو 

فال يشرتط أن يوصي ويقول  )وإن مل يوص به  :عليه نذر فهذا واجب خيرجه، قال
{ لقوله تعاىل  سددوا ديوين أو أخرجوا زكايت أو حجوا عين وقد فرض عليه احلج ومل حيج،

ا أ لدين قبل } و دين من بعد وصية يوصي  ولقول علي قضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
فإن قال هذا الذي عليه  اآلن صورة أخرى لنفس املسألة القدمية، الوصية رواه الرتمذي

لواجب ) به  فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ(  :واجب من دين أو زكاة ( أي 
)  وإال( لتعيني املوصي )  التربعشيء أخذه صاحب ( أي من الثلث )  فإن بقي منه
التربع ألنه مل يوص له بشيء إال أن جييز الورثة فيعطى ما )  سقط( يفضل شيء 
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العكس قال أدوا الواجب  أوصي له به وإن بقي من الواجب شيء متم من رأس املال
ل فلما جئنا خنرج الدين الذي عليه والزكاة اليت عليه  من ثلثي وأعطوا فالن ألف ر

ها أكثر من الثلث فهل خنرج الثلث فقط أم نزيد؟ نزيد ألن هذا واجب وصاحب وج د
ل ال شيء له   .الوصية األلف ر

  ب املوصى له
ملوصى له  معني، من مسلم أو كافر)  ملن يصح متلكه( الوصية )  تصح(  املقصود 

قال دمحم بن  }إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا { لقوله تعاىل  املستفيد من الوصية
ولعبده (  احلنفية هو وصية املسلم لليهودي والنصراين وتصح ملكاتبه ومدبره وأم ولده

يعين أن يوصي للعبد مبشاع مثل الثلث، ما يقابل املشاع ما هو؟ أن يوصي  ) همبشاع كثلث
للعبد بشيء معني فلو قال السيارة للعبد هذه مسألة أخرى لكن لو قال ثلث مايل للعبد 

يصح لكن كيف ننفذها؟ انتبهوا هل نعطي للعبد الثلث أم نعتقه من الثلث؟ نعتقه  قال
من الثلث فلو كانت قيمته قدر الثلث أو أقل فمعناه أننا نعتقه من الثلث ونعطيه الزائد 

ل والثلث  وإن كان أكثر فمعناه نعتق منه مقدار الثلث، لو فرضنا أن قيمته ألف ر
ا وصية تضمنت العتق بثلث ماله  :نه النصف فقط، قالمخسمائة معناه أنه يعتق م ( أل

أي بقدر الثلث فإن كان ثلثه مائة وقيمة العبد مائة فأقل عتق كله )  ويعتق منه بقدره
ألنه ميلك من كل جزء من املال ثلثه مشاعا ومن مجلته نفسه فيملك ثلثها فيعتق 

خذ الفاضل(  ويسري إىل بقيته ر حرا وإن مل خيرج من الثلث من الثلث ألنه صا)  و
نية عتق منه بقدر الثلث كدار وثوب )  معني(  ـب)  مبائة أو( إن وصى )  و ( :صورة 
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قل من ذلك يعتق منه، أوصى  )ال تصح (  إذاً الصورة األوىل أوصى للعبد بثلث املال 
ذه الدار، قال ل أو مبعني  )  معني(  ـب)  مبائة أو( إن وصى )  و (: لعبده مبائة ر

أي لعبده ألنه يصري ملكا للورثة فما )  له( هذه الوصية  )ال تصح ( كدار وثوب 
فإذا أوصى له مبعني فال وصي له به فهو هلم فكأنه وصى لورثته مبا يرثونه فال فائدة فيه 

يصح ألن العبد ال ميلك املعني وإن أوصى له بثلث فإنه يعتق منه إن خرج من الثلث 
خذ الفاضل  إن كان هو أقل من الثلث ويعتق بعضه إن كان قيمته أكثر من الثلث، و

اكتبوا عندها خالف املذهب فاملذهب تصح لعبد غريه كما يف  وال تصح لعبد غريه :قال
 معني ) حبمل( الوصية )  وتصح(  :اإلقناع ونص اإلنصاف خالفا للتنقيح واملنتهى، قال

 حلمل( تصح أيضا )  و(  ا جمرى اإلرثجلر أي قبل الوصية حتقق وجوده قبلها
ل ملن يف بطن فالنة معني لف ر  أي قبل الوصية)  حتقق وجوده قبلها يعين أوصيت 

ن تضعه ألقل من ستة أشهر من الوصية إن   :كيف نعرف أنه حتقق وجوده أم ال؟ قال
 من أربع سنني إن مل تكن كذلك وال تصح ملن حتمل به هذه ألقلكانت فراشا أو 

حلمل املوجود وتصح للحمل املوجود املرأة   .هذا يعترب معدوم إذاً تصح 
لف(  :قال املصنف رمحه هللا تعاىل  "أ"وإذا أوصى من ال حج عليه أن حيج عنه 

لف،  األلف)  صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حىت ينفذ ألنه قال حجوا عين 
ث، عندي سؤال يف احلقيقة األلف كم حجة تسوي له؟ حجتني فحجتني، ثالث فثال

اختبار لكم ملاذا قال وإذا أوصى من ال حج عليه؟ يعين يقصد من ال حج عليه يوصي 
راكبا أو راجال ألنه حىت ينفذ األلف : والذي عليه حج هذا حيج عنه ولو مل يوصي، قال

ا يف جهة قربة فوجب صرفها فيها فلو مل يكف األلف أو البقية حج به من  وصى 
يعين لو فرضنا أن األلف تسوي حجة ونصف فماذا نفعل؟ يقول حج به من  بلغحيث ي
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حيث يبلغ نقلل التكاليف معناه ال جنعل هذا الوكيل النائب عن احلج أن حيج من بلده 
فيمكن أن حيج من مكة يكلف واحد من مكة حيج حىت يكتمل األلف، انتقل إىل 

لف دفع ملن حيج به و  :الصورة ب لوصية حيث خرج وإن قال حجة  احدة عمال 
لف وفعال األلف نقول مثال احلجة تكلف من الثلث وإال فبقدره  يعين قال حجة 

مخسمائة فنعطي شخص حيج عنه حجة واحدة ونعطيه األلف احلج يكلف مخسمائة 
معناه اخلمسمائة الثانية هبة له هذا معناه وإذا كانت األلف ال تكفي حجة كاملة فمعناه 

وما فضل منها فهو ملن  :داخل مكة مثال حيج حىت يكون أقل كلفة، قال نكلف واحد
دة أعطوها هلذا الرجل الذي  حيج ألنه قصد إرفاقه لف يقصد أن الز ملا قال حجوا عين 

س أو أشخاص أو أشياء ال تصح الوصية هلم،  حج عين مث قال، مسألة جديدة، فيه 
يمة وميت( جين و )  مللك( الوصية )  وال تصح(  :مثل قال كاهلبة هلم لعدم )  و

اكتبوا إن قصد متليكهما يعين قصد أن ميلك البهيمة أو ميلك امليت فال  صحة متليكهم
 )فإن وصى حلي وميت يعلم موته فالكل للحي (  :يصح ذلك، مسألة جديدة خمتلفة

ل لفالن وفالن لألول والثاين واألول حي والثاين ميت واملوصي يعلم أنه  لو قال ألف ر
ألنه ملا أوصى  :ميت إذاً األلف للحي، ملاذا؟ ألنه يعلم أنه ميت فالكل له، التعليل، قال

لكن إن جهل هذه الصورة  بذلك مع علمه مبوته فكأنه قصد الوصية للحي وحده
الثانية قال لزيد وعمرو وزيد يعيش وعمرو مات وهو ال يعلم أنه ميت إذاً نعطي زيد 

من )  النصف( للحي )  ـف( موته  أي املوصي ) جهل وإن(  :نصف الوصية، قال
تصح  وال املوصى به ألنه أضاف الوصية إليهما وال قرينة تدل على عدم إرادة اآلخر

ر أو عمار جيوز ذلك ال ا وال لكتب التوراة واإلجنيل وحنوها مالوصية لكنيسة وبيت 
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ر كذلك كفار، واإلجنيل ألن كل هذه حمرمات، الكنيسة تعترب مكان عبادة كفار ، وبيت 
مباله  وإن أوصى(  والتوراة هذه منسوخة الصحيح منها منسوخ واملوجود منها حمرف،

يعين االبنني ردا الوصية، الحظوا املسألة أوصى مباله كله وصيته )  ابنيه وأجنيب فردّ ال
إلجازة البنيه ولرجل أجنيب معهم السؤال اآلن هل تصح الوصية لالبنني؟ ال تصح إ ال 

إلجازة، واألجنيب تصح له، ركزوا اآلن هلذه املسألة معىن ذلك يقول إذا  إذاً لالبنني 
أوصى مباله البنيه وأجنيب فإذا أمضيا الوصية سيأخذ األجنيب الثلث لكن إذا ردا الوصية 

طلة فال نقبل، قال  فله أي لألجنيب التسع ألنه إذا ردد )فله التسع (  :قالوا كلها 
لرد رجعت  :الوصية إىل الثلث فلألجنيب من الثلث ثلث الثلث وهو التسع، قال ألنه 

أي له التسع  واملوصى له ابنان واألجنيب فله ثلث الثلث وهو تسع الوصية إىل الثلث
كذلك ألن لزيد  وإن وصى لزيد والفقراء واملساكني بثلثه فلزيد التسعمن الرتكة كاملة، 

لفقر وال يدفعثلث الثلث،  يعين ملا قيل لزيد وللفقراء فهل نعطي لزيد التسع  له شيء 
لفقر، ملاذا؟ التعليل ألن العطف  :وإذا كان فقريا نعطيه أيضا مع الفقراء؟ يقول ال يعطى 

ملا قال لزيد والفقراء معناه زيد غري الفقراء فأعطوا زيد كذا وال ندخله يف  يقتضي املغايرة
غري وارثني مل يوص  يعين فقراء ه للمساكني وله أقارب حماويجولو أوصى بثلث الفقراء،

معىن ذلك لو كان له أقارب وارثني ال يدخلون يف الوصية فالوارث ال  هلم فهم أحق به
  .يدخل يف الوصية لكن إذا كان أوصى للمساكني وأقاربه مساكني غري وارثني فهم أوىل

  ب املوصى به
ملوصى به املال وأحيا )  تصح(  : يكون مال وأحيا يكون تصرف، قالاملقصود 

ب الوصية يتساهل يف الوصية ما ال يتساهل ] ١[مبا يعجز عن تسليمه( الوصية  قلنا 
يف أبواب أخرى ولذلك صحت الوصية مبا يعجز عن تسليمه كاآلبق وهو العبد الذي 

ا تصح ومحل يف بطن ولنب يف ضرع أل)  كآبق وطري يف هواء  :هرب من سيده، قال
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)  ما حيمل حيوانه(  ـوصية ب)  ـك ]٢[ملعدوم( تصح )  و(  ملعدوم فهذا أوىل
يعين له أن يوصي يقول نتاج مثار الشجرة  كسنة)  وشجرته أبدا أو مدة معينة( وأمته 

وال يلزم هذه لفالن أو للفقراء لألبد أو ملدة معينة، قال يف هذه احلالة إذا أوصى بشجرته 
ئعالوارث ال يف هذه احلالة الوارث ليس ملزم  سقي ألنه مل يضمن تسليمها خبالف 

ع الثمرة مثال  لسقي ألنه ال يضمن تسليمها ليس له أن يسلم خبالف البائع فالبائع لو 
اآلن يذكر إشكال يرد على ما ذكر، ما هو  حصل شيء)  فإن(  :يلزمه أن يسقي قال

ملعدوم وهو الذي ذكر؟ قال جيوز تصح مبا يعجز تس ليمه، وإذا تعذر تسليمه سقطت، و
ما حيمل حيوانه أو شجرته افرض أنه مل حتمل شجرته شيء أو حيوانه شيء نقول تسقط 

مل حيصل منه ( فهو للموصى له مبقتضى الوصية وإن  حصل شيء)  فإن(  :وهلذا قال
ا مل تصادف حمال)  شيء بطلت الوصية الوصية لغري اآلن انتقل إىل شيء آخر وهو  أل

كحرث )  كلب صيد وحنوه( من  ]٣[ما فيه نفع مباح)  ـوتصح ب(  :املال فقال
مرت معنا  لغري مسجد)  وبزيت متنجس( يعين كلب حرث أو كلب ماشية  وماشية

مسألة الزيت املتنجس الذي أصله طاهر مث تنجس بشيء هذا يتساهل فيه يبيحون 
لزي ت النجس الذي استخرج من شحم كلب أو خنزير االنتفاع به وال يبيحون االنتفاع 

أو كذا، قال لغري مسجد ألن الزيت املتنجس يبيحون االنتفاع به يف غري املساجد لئال 
وهو إذا أوصى مبا فيه نفع مباح لكن ليس مبال فالكلب  ٣تتلوث املساجد، حنن يف رقم 

ملتنجس ليست له ليس مال ال يباع وليست له قيمة لكن ميكن أن يوصي به، والزيت ا
قيمة وال هو مال لكن ميكن أن يوصي به، املهم يف هذه احلالة إذا أوصى مبا فيه نفع 
مباح، أوصى بكلب لفالن الكلب الذي جيوز االنتفاع به فهل منضي الوصية أم ال؟ 
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ولو  ( أي ثلث الكلب والزيت املتنجس ) له ثلثهما ( للموصى )  و(  :اجلواب قال
يعين إن مل جتز الورثة اجلميع، كيف هذا؟ يعتربون الوصية  ) ز الورثةكثر املال إن مل جت

ملال هذا جزء مستقل فيمضى منه الثلث والوصية بغري املال كذلك جزء مستقل ال 
ألن موضع الوصية على سالمة ثلثي الرتكة  :ميضي منه إال الثلث هذا هو معناه، قال

وإن  وهو الكلب أو الزيت املتنجس، بهللورثة وليس من الرتكة شيء من جنس املوصى 
كعبد  ]٤[وتصح مبجهول(  :، الرابعوصى بكلب ومل يكن له كلب مل تصح الوصية

ا إذا صحت)  وشاة هول أوىل أل ملعدوم وصحت مبا  ملعدوم فا إذاً الوصية صحت 
هول وصحت مبا ال ميكن تسليمه، قال )  ويعطى(  :ليس له مثن وصحت أيضا 

هول عبد أو شاة  ) ما يقع عليه االسم( صى له املو  هول مشكلة كيف ننفذ ا يف ا
نعطيه ما يصدق عليه أنه عبد ونعطيه ما يصدق عليه أنه شاة، مال نعطيه ما يصدق 

عليه أنه مال، طعام نعطيه ما يصدق عليه أنه طعام، انتبهوا للمسألة القادمة، قال 
 مثل لو أنه أقر لشخص مبال فيعطيه ما يسمى مال، يعين ألنه اليقني كاإلقرار :املصنف

أقر لشخص بعبد فيعطيه ما يسمى عبد، لكن إن اختلف االسم انتبهوا للمسألة القادمة 
حلقيقة والعرف قدم  :هي اليت فيها منعطف، قال يف )  العريف( فإن اختلف االسم 

، واملذهب تقدمي احلقيقة طبعا هذا خالف املذهب، هذا وجه اختاره املوفق اختيار املوفق
يعين اللغوية وليس العرفية، احلقيقة اللغوية تقدم وليست العرفية هذا الذي يقولون قالوا 

مثاله الشاة يف احلقيقة اللغوية اسم للذكر واألنثى من الضأن واملاعز لكنها يف العرف هي 
حلقيقة العرفية أم الل ألنثى من الضأن فلو قال شاة نفسرها  للغوية خاصة  غوية؟ إذا 

ألنثى من  سيشمل املاعز والضأن الذكر واألنثى، وإذا أعملنا احلقيقة العرفية سنقيدها 
الضأن الكبرية يعين ال يدخل الذكر وال يدخل املاعز، اآلن الشارح انتقل إىل بيان املذهب 

لب وجزم به يف الوجيز والتبصرة ألنه املتبادر إىل الفهم وقال األصحاب تغ :قال
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ا األصل هذا هو املذهب لكن الحظوا هذا اختيار املوفق واحلجاوي مع  احلقيقة أل
ن )  فاستحدث ماال ولو دية( أو حنوه )  وإذا أوصى بثلثه(  :املوفق يف هذا، قال

خذها  ) يف الوصية( ذلك )  دخل( قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته  إذاً الدية اليت 
دخلناها يف ماله معناه سندخل يف الوصية وتدخل يف اإلرث، امليت تدخل يف ماله فإذا أ

ا جتب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدهلا ويقضي منها دينه ومؤنة  :قال أل
ل لكن عفوا هو ما مات ولكن  جتهيزه يعين مثال ذلك شخص مات وعنده مائة ألف ر

ل الورثة أخذوا الدية مائة ألف ر  نية فصار عنده مائتني قتل وكان عنده مائة ألف ر ل 
ل فرتكته مائتني والوصية خنرج الثلث من املائتني أم من املائة؟ من املائتني هذا هو  ألف ر

( قبل موت املوصي أو بعده قبل القبول )  ومن أوصي له مبعني فتلف(  :املعىن، قال
ذه  ألنه أوصى له مبعني يعين قال أوصيت الوصية لزوال حق املوصى له)  بطلت

السيارة لفالن وهذه السيارة بعينها تلفت فليس له غريها لكن لو قال أوصيت بقيمة 
ين، قال  أي غري املعني املوصى به)  وإن تلف املال غريه(  :سيارة لفالن هذا شيء 

ل فتلفت  ذه السيارة وعنده جبوار السيارة مخسني ألف ر يعين قال أوصيت لفالن 
ل كلها سرقت ومل تبقى إال السيارة فهل نعترب السيارة وصية أم نقول  اخلمسني ألف ر

ألن حقوق الورثة مل تتعلق به )  فهو للموصى له(  :ثلث السيارة الوصية؟ الثلث، قال
وإال فبقدر الثلث )  إن خرج من ثلث املال احلاصل للورثة( لتعيينه للموصى له 

أظن الكالم  وعدمه حبالة املوتواالعتبار يف قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث 
ا حالة لزوم الوصية وإن كان ماهذا تقدم،  عدا املعني دينا أو غائبا أخذ املوصى له  أل

أي املعني، صورة املسألة كالتايل يقول وإن كان ما عدا املعني من الرتكة  ثلث املوصى به
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ل وسيارة و  قال هذه السيارة دينا أو غائبا يعين هذا الرجل مات وترك مخسني ألف ر
يت  يت وقد ال  س قد  ل ليست موجودة دين عند  ا لفالن واخلمسني ألف ر أوصيت 

أو مال غائب ال نقدر حنصل عليه أو ال حنصل عليه فما رأيكم هذه مسألة غري املسألة 
ل سرقت تلفت فلما تلفت ال منضي من السيارة إال الثلث  األوىل أن اخلمسني ألف ر

يت أم ال  واآلن مل تتلف ولكن هذا املال دين عند شخص ال نعلم هل حيصل أم ال يعين 
يت فهل منضي الوصية يف السيارة أم منضيها يف الثلث وكلما حصلنا على شيء زد 

نسبة ما ميضى من الوصية إىل أن يكتمل، إذاً ال منضيها بل منضي الثلث، لو حصلنا على 
وكل ما  :زء فنزيد حصة الوصية اليت يف السيارة، قالجزء من املال فما يقابل هذا اجل

قدر ثلثه  أي السيارة اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من املوصى به
إذاً منلكه الثلث مث نرفع احلصة أكثر كلما قبضنا شيئا من املال رفعنا  حىت ميلكه كله

ني بسيارة وليس من املال بل هو أوصى له مبع. حصة الوصية إىل أن ميلك السيارة كاملة
من السيارة فقط لكن ال نعطيه شيء من السيارة أكثر من الثلث إال إذا استلمنا شيء 

  .من املال يف املقابل، املال الذي نستلمه للورثة وليس للوصية
ألنصباء واألجزاء   ب الوصية 

 ]١[عنيوإذا أوصى مبثل نصيب وارث م( األنصباء مجع نصيب واألجزاء مجع جزء 
فتصح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب )  فله مثل نصيبه مضمو إىل املسألة

يعين كذلك لو أوصى بنصيب ابنه  وكذا لو أسقط لفظ مثل ذلك املعني فهو الوصية
 فإذا أوصى مبثل نصيب ابنه( : لفالن يعين مبثل نصيبه ومل يقل مثل، اآلن سيذكر أمثلة

ألن ذلك مثل ما حيصل )  الثلث( أي للموصى له )  فله وله ابنان( أو بنصيبه ) 
اآلن هو له ابنان فكيف تقسم الرتكة؟ سنقول مثال من اثنني واحد لالبن األول  البنه

 ـوإن كانوا ثالثة ف(  وواحد لالبن الثاين وواحد لصاحب الوصية فنجعل املسألة من ثالثة،
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الثة أبناء فاملسألة من ثالثة مث ندخل يعين لو كانوا ث ملا سبق)  له الربع( للموصى ) 
وإن  ( صاحب الوصية ونعطيه واحد مثلهم فنجعل املسألة من أربعة فإذاً هو أخذ الربع، 

 ألن املسألة من سبعةأي مثىن تسع  ) التسعان أي صاحب الوصية كان معهم بنت فله
موع سبعة إذا كانوا ثالثة ومعهم بنت فاالبن اثنني واالبن الثاين اثنان والبنت  واحد فا

ونضيف صاحب الوصية فكم نعطيه ألنه قال مثل ابين وليس مثل بنيت فنعطيه اثنني 
فصارت املسألة من تسعة، أما لو قال مثل بنيت أو لو قال مثل أقل وارث سنجعل املسألة 

لكل ابن سهمان ولألنثى سهم ويزاد عليها مثل  :من مثانية ونعطيه تسع واحد، قال
نية رقم  تصري تسعة فاالثنان منها تسعاننصيب ابن ف (  :٢اآلن سننتقل إىل صورة 

فنعطيه كم؟ نعطيه األقل،  ذلك الوارث)  وإن أوصى له مبثل نصيب أحد ورثته ومل يعني
فمع ابن  ( ألنه اليقني وما زاد مشكوك فيه)  اكان له مثل ما ألقلهم نصيب  ( :قال

ابن وبنت فنعطيه نصيب بنت فابن وبنت مع  مثل نصيب البنت)  ربع( له )  وبنت
املسألة من ثالثة اثنان لالبن وواحد للبنت وواحد للوصية فصارت املسألة من أربعة فهو 

كم للزوجة مع االبن؟   مثل نصيب الزوجة)  تسع( له ) زوجة وابن  ومع( له الربع، 
للوصية أصبحت من الثمن املسألة من مثانية واحد للزوجة وسبعة وهو الباقي لالبن وواحد 

وإن أوصى بضعف نصيب ابنه فله مثاله وبضعفيه فله : تسعة، سننتقل للصورة الثالثة
طبعا بشرط أنه يكون يف حدود  ثالثة أمثاله وبثالثة أضعافه فله أربعة أمثاله وهكذا

مبنزلة سدس )  بسهم من ماله فله سدس( إن أوصى )  و(  :الثلث، الصورة الرابعة
س مفروض وهو قول  علي وابن مسعود ألن السهم يف كالم العرب السدس قاله إ

بن معاوية وروى ابن مسعود أن رجال أوصى آلخر بسهم من املال فأعطاه النيب صلى 
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)  بشيء أو جزء أو حظ( إن أوصى )  و( : ، الصورة اخلامسةهللا عليه وسلم السدس
مما يعترب مال لكن ال  يعين مما يتمول)  أعطاه الوارث ما شاء( أو نصيب أو قسط 

  .ألنه ال حد له يف اللغة وال يف الشرع فكان على إطالقه يعطيه كلب وال زيت متنجس
  ب املوصى إليه

املوصى إليه املقصود املوصى إليه بتنفيذ الوصية فأوصيت إىل زيد أن يسدد ديوين، 
ظرا على أوالدي الصغار القصر أما الكبار ال يقدر جيعل  أوصيت إىل زيد أن يكون 

س أن يقبل اإليصاء إليه إذا كان يقوى على ذلك،  ظر وهكذا، فاملوصى إليه ال  عليهم 
لدخول يف الوصية ملن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي  :قال س  ال 

)  ولو رشيد عدل مكلف( مسلم )  إىل كل هذا امليت تصح وصية املسلم( هللا عنهم 
عاجزا  عين ظاهر العدالة ال نعرف عدالته الباطنة لكن نعرف الظاهرة أوي امرأة أو مستورا

 ألنه تصح استنابته يف احلياة فصح أن يوصى إليه كاحلر)  عبدا( ويضم إليه أمني أو 
ألن منافعه مستحقه )  ذن سيده( عبد غري املوصي )  ويقبل(  :هل يقبل أم ال؟ قال

ا عليه بغري إذنه وصى لعبده ميكن لكن إذا أوصى لعبد غريه حيتاج إذن فإذا أ له فال يفو
 ) ابعده إىل عمرو ومل يعزل زيدا اشرتك( أوصى )  وإذا أوصى إىل زيد و(  السيد،

 وال ينفرد أحدمها بتصرف مل جيعله(  كما لو أوصى إليهما معا  أصبح كالمها موصى إليه
إىل زيد وعمرو معا إذاً   إذا أوصى ألنه مل يرض بنظره وحده كالوكيلني)  له( موص ) 

م أوصى إىل عمرو فكالمها وصي وال ينفرد  كالمها وصي، ولو أوصى إىل زيد مث بعد أ
وإن غاب أحدمها أو مات أقام احلاكم مقامه ملاذا؟ : ألنه مل جيعل هلما االنفراد، مث قال

و مها أوإن جعل ألحدألنه جعل الوصي اثنني فإذا مات أحدمها يقام مقامه غريه،  أمينا
لتصرف صح يعين ممكن يقول أ أوصي لفالن وفالن وفالن  لكل منهما أن ينفرد 
ويصح قبول املوصى إليه الوصية يف حياة  :منفردين أي واحد فيهم يتصرف، قال
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 معناه أن عقد اإليصاء هذا جائز، وله عزل نفسه مىت شاء "ب"وبعد موته "أ"املوصي
يعين لو قال فالن وصي على أوالدي  جيعل إليهوليس للموصى إليه أن يوصي إال أن 

الصغار يرعى أمواهلم وله أن يوصي لغريه وإال فال كالوكالة، اآلن نتكلم عن ما هي األشياء 
ليعلم  "١") وال تصح وصية إال يف تصرف معلوم(  :اليت يكون فيها اإليصاء؟ قال

علوم لكن لو قال أقمت إذاً البد يكون م الوصي ما أوصى إليه به ليحفظه ويتصرف فيه
يصاء، الشيء الثاين ميلكه  ( :فالن وصي ومل حيدد يف ماذا فهذا ال يصح وليس 

ألن الوصي يتصرف  )كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره    وهو امليت"٢"املوصي
لكن لو كانت املرأة هي امليتة هي اليت  إلذن فلم جيز إال فيما ميلكه املوصي كالوكالة

ا ال متلك ذلك، قال أوصت )  وال تصح ( :فليس هلا أن توصي ألوالدها الصغار أل
لنظر يف حق أوالدها األصاغر وحنو ذلك( الوصية   مبا ال ميلكه املوصي كوصية املرأة 

لغ رشيد فال تصح لعدم والية املوصي حال احلياة)  لنظر على  يعين  كوصية الرجل 
نده أوالد كبار فقال أوصيت لفالن أن يتوىل شئون لو أن األب عنده أوالد صغار وع

أموال أوالدي الصغار وفالن الثاين أوصيت إليه أن يتوىل أموال الكبار فهل هذا املوصي 
امليت له احلق يف الوصاية على أموال الكبار؟ اجلواب ال فتصح الوالية على الصغار لكن 

لصغار وال ميلك الوالية على الكبار، ال تصح على الكبار ملاذا؟ ألنه ميلك الوالية على ا
ألنه استفاد التصرف )  يف شيء مل يصر وصيا يف غريه( إليه )  ومن وصي(  :قال

إذاً لو قال فالن أوصيت إليه أن يزوج  إلذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل
لنظر يف بنايت فهل له أن يشرف على أموال القصر؟ ال طبعا، أو قال أوصيت إىل فالن 

ومن أوصى  :أموال أوالدي القصر فهل له أن يزوج البنات؟ ال ألنه مل يوص إليه مث قال
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فماذا يفعل هذا الوصي؟ أوصي  بقضاء دين معني فأىب الورثة أو جحدوا أو تعذر إثباته
طنا بغري علمهم :إليه أن يقضي الدين لكن الورثة رفضوا ذلك، قال املقصود هنا  قضاه 

وكذا إن  :د وأمن التبعة وإال فال ينصح أن يتصرف مثل هذا التصرف، قاليعين إن أرا
طنا إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدواأوصى  أوصي إليه أن خيرج  أخرجه مما يف يده 

ثلث ماله وكان هذا الذي أوصي إليه عنده مال هلذا امليت ال يعلم به الورثة فله أن خيرج 
وتصح  :ألنه أوصي إليه صاحب احلق أوصاه، قال الثلث من هذا املال بدون علمهم

لو كان كافر " ٢"إن مل تكن تركته حنو مخر وإىل عدل يف دينه "١"وصية كافر إىل مسلم
وإن ظهر على امليت دين (  :أوصى إىل رجل كافر مثله وعدل يف دينه يصح ذلك، قال

الوصي اآلن فرق  الثلث املوصى إليه بتفرقته)  بعد تفرقه الوصي( تركته )  يستغرق
معذور  الوصي لرب الدين شيئا ألنه)  يضمن مل( الدين ووزع الرتكة فظهر مستحق قال 

لدين لكن لو كان أوصي إليه بتفريق ثلث املال ويعلم أنه عليه دين ومل يبادر  بعدم علمه 
بسداد الدين فيضمن، وزعها على الفقراء واملساكني ومل يسدد الدين يضمن أما لو وزع 

وكذا إن جهل  :ثلث على الفقراء وعلم بعد ذلك أن هناك دين فال يضمن للعذر، قالال
لصدقة  موصى له فتصدق به هو أو حاكم مث علم يعين نفس املسألة أوصي إليه 

وإن (  :فتصدق ومل يعلم أن هناك دين، أو احلاكم مث علم بعد ذلك أن هناك دين، قال
فهل له  ئت أو تصدق به على من شئتأو أعطه ملن ش)  قال ضع ثلثي حيث شئت

خذه لنفسه، قال خذه لنفسه؟ ال، ال  ألنه )  له( للوصي أخذه )  مل حيل(  :أن 
مثل الوكيل قلنا لو أذن له أن يبيع،  متليك ملكه بال إذن فال يكون قابال له كالوكيل

ئر ورثته ألنه وال سا)  لولده( دفعه )  وال(  :وكله يف البيع فهل له أن يشرتي؟ ال، قال
وإن دعت احلاجة إىل  :انتقل إىل مسألة جديدة متهم يف حقهم أغنياء كانوا أو فقراء

بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار ويف بيع بعضه ضرر فله البيع على 
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اآلن هذا وصي على أموال الصغار ودعت احلاجة  الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا
قار يعين يبيع حصة القصار لقضاء الدين أو حاجة الصغار لكن إذا إىل أن يبيع بعض الع

ع العقار كامال الذي هو جزء منه  ع بعض العقار ففيه ضرر على هؤالء القصر ولو 
يت  ع النصف  ل لكن لو  يت مبليون ر عه كامال  ملك للكبار فيكون أفضل يعين لو 

ال ملصلحة الصغار غصب عن الكبار؟ قال فله بثالمثائة ألف فهل له أن يبيع العقار كام
ذلك، اكتبوا ويف وجه ليس له البيع على الكبار واختاره املوفق والشارح وقال يف اإلنصاف 

ومن مات مبكان ال حاكم به وال  ( :وهو الصواب، أنه ال جيرب الكبار على البيع، قال
حينئذ فيها من  تركته وعمل األصلح وصي جاز لبعض من حضره من املسلمني تويل

يعين من هذا املال، مات إنسان يف مكان  ألنه موضع ضرورة ويكفنه منها)  بيع وغريه
ال فيه حاكم وال وصي يف سفر أو صحراء أو كذا فأي واحد حضرها من املسلمني ميكن 

ا ضرورة، يقول ويكفنه منها يعين من الرتكة، فإن مل  أن يقوم بدور الوصي بدون إذن أل
ذه النفقة اليت أنفقها، عنده ويرجع عليهايكن فمن  أو على من تلزمه  أي على الورثة 

هذه املسألة مرت معنا ال يكون تربع أما إذا كفنه تربعا فليس له أن يرجع،  نفقته إن نواه
ا حالة اضطرار لدعاء احلاجة لذلك :قال   .هلذا التصرف أل

رك على نبينا دمحم وآله وصحبه   وسلم تسليما كثريا وصلى هللا وسلم و
  كتاب الفرائض

مجع فريضة مبعىن مفروضة أي مقدرة فهي نصيب مقدر : قال املصنف رمحه هللا تعاىل  
وقد حث ملسو هيلع هللا ىلص على تعلمه وتعليمه فقال تعلموا هذا تعريف الفريضة  شرعا ملستحقه

لفنت حىت الفرائض وعلموها الناس فإين امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر ا
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 خيتلف اثنان يف الفريضة فال جيدان من يفصل بينهما رواه أمحد والرتمذي واحلاكم
مجع هذا تعريف الفرائض  )العلم بقسمة املواريث  (أي الفرائض )  وهي( ولفظه له 

ذا العلم  مرياث وهو املال املخلف عن ميت ويقال له أيضا الرتاث ويسمى العارف 
وهو يعود على أي أجازه غريهم  وقد منعه بعضهم ورده غريهمفارضا وفرضيا وفرائضيا 

وهو )  أسباب اإلرث( فرائضيا فبعضهم منع ذلك قال ال يقال فرائضيا ومنهم من أجازه 
أي قرابة قربت أو بعدت قال ) رحم ( انتقال مال امليت إىل حي بعد ثالثة أحدها 

نكاح ووالء ونسب  : والثاينهذا األول  }وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض { تعاىل 
وهو عقد الزوجية الصحيح قال )  نكاح (والثاين ما بعدهن للمواريث سبب، .... 
فمن أعتق  عتق) والء  (الثالث )  و( اآلية } ولكم نصف ما ترك أزواجكم { تعاىل 

لوالء إذاً مجيع الورثة  عبدا مث مات العبد عن مال وليس له وارث من النسب فريثه معتقه 
ال خيرجون عن أحد هذه األسباب الثالثة إما القرابة وهو الرحم أو النكاح أو الوالء 
لوالء هو املعتق واملعتقة فقط والبقية هم  لنكاح الزوج والزوجة فقط والذي  فالذي 

لرحم، قال حلديث الوالء حلمة كلحمة النسب رواه ابن حبان يف صحيحه  :لنسب 
مع ع االبن  :الوارثون من الرجال لى توريثهم من الذكور عشرةواحلاكم وصححه وا

وهذا  وأبوه وإن عال الثالث، واألبوهو ابن االبن وابن ابن االبن وهكذا  وابنه وإن نزل
واألخ  الرابع يعين اجلد األول والثاين والثالث وإن عال مبحض الذكور مل يتخللهم أنثى،

لشقيق واألخ ألب واألخ ألم وهلذا املصنف هذا اخلامس وهو يشمل الثالثة األخ ا مطلقا
مع على توريثهم عشرة من الذكور يقصد على سبيل اإلمجال وليس على سبيل  ملا قال ا
التفصيل أما على سبيل التفصيل فهم أكثر، عددهم على سبيل التفصيل مخسة عشر فهو 

ني ابن األخ هذا السادس احنصر يف اثن من األم وابن األخ ال زاد على األخ اثنني،
الشقيق وابن األخ ألب أما األخ ألم هو وارث أما ابنه فال إذاً هذا السادس لكن يف 
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هذا السابع أي العم الشقيق والعم  والعم لغري أم حقيقة األمر على التفصيل سيزيد واحد،
أي ابن العم لغري أم سيشمل اثنني ابن العم  وابنه ألب أما العم ألم استثناه وأخرجه،

ت من النساء .وذو الوالء: وهذا التاسع، العاشروالزوج يق وابن العم ألب، الشق  :الوار
ث سبع البنت وبنت االبن وإن نزل املقصود وإن نزلت هذه البنت مبحض  ومن اإل

الذكور يعين بنت االبن أو بنت ابن االبن أو بنت ابن ابن االبن وهكذا مهما نزلت 
بنت بنت االبن فال تدخل هذه إذاً هذه الثانية،  مادامت مبحض الذكور أما لو قلنا

ألم هنا األم املباشرة القريبة اليت هي من ولدت، الرابعة واألم :الثالثة  واجلدة :املقصود 
لتفصيل فهن ثالث جدات إلمجال أما  اجلدة األوىل هي أم األب وإن علت : هي هنا 

ث وليس مبحض الذكور معناه أم األب أو  أم أم األب أو أم أم أم األب يعين مبحض اإل
ث معناه أم  ث هذه األوىل، الثانية هي أم أب األب وإن علت مبحض اإل أب وفوقه إ

ث،  أب األب وأم أم أب األب وأم أم أم أب األب وهكذا مهما علت مبحض اإل
ث وهنا ستدخل    الثالثة هي أم األم وإن علت مبحض اإل

لت إذاً من اجلدة اليت خترج؟ لو قلت لكم اآلن مات وترك أم األم وأمها وأمها مهما ع
ء فاليت تدخل أم األب املباشر وإن  ا ثالثة أ جدة هي أم أب أب األب؟ فال تدخل أل

طبعا ثالث أخوات وهن  واألخت :علت أمه وأم أب األب وأم األم فقط، اخلامسة
ليس عند وارث من األخت الشقيقة وهي أقرب مث األخت ألب مث األخت ألم يعين 

جهة األم أي ولد األم إال األخ ألم واألخت ألم فقط أما فروعهم ال يرثون، األخت هنا 
اخلامسة لكن يف حقيقة األمر عددهن ثالث معناه سيزيد اثنني ويف اجلدات اثنني فإذا 

 ،والزوجة :كل الورثة، السادسة  ٢٦أضفناهم إىل السبع أصبح إحدى عشر معناه 
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لتفصيل إحدى عشر املعتقةو  :السابعة البنت مث بنت االبن وإن نزل : إذاً هؤالء سبعة و
االبن انتهينا من الفروع اثنني يف الفروع مث يف األصول من حيث النساء أربعة هن األم 

ث وصلنا لرقم واجلدة أم األب  واجلدة أم أب األب واجلدة أم األم وإن علون مبحض اإل
ات أربعة ستة ننتقل بعد األصول إىل احلواشي عند ثالث ستة البنات اثنتان واألمه

أخوات صار العدد تسعة وبعد األخت عند الزوجة واملعتقة وصلنا إلحدى عشر فأصبح 
يت )  رحم( ذو )  ذو فرض وعصبة و( ثالثة )  والورثة( : قال. ٢٦مجيع الورثة  و

م  ال خيرج عن ستة فروض صاحب الفرض الذي له نصيب مقدر شرعا وهذا الفرض بيا
إما نصف وإما نصفه أي ربع وإما نصفه أي مثن يصري نصف وربع ومثن وإما ثلثان وثلث 

نصف وربع ومثن، ثلثان وثلث وسدس هذه الفروض : وسدس إذاً صار الفروض ستة
الستة وما فيه غريها فإذاً صاحب الفرض هو الذي له أحد هذه الستة الفروض وطبعا 

وما هي شروطهم ألن كل صاحب فرض ال يرث فرضه إال بشروط،  سيأيت بيان من هم
العصبة هم غري أصحاب الفروض ومرياثهم يكون بعد صاحب الفرض فإذا أخذ صاحب 
الفرض فرضه إذا كان واحد إذا كان أكثر من واحد يعين ثالثة أو أربعة أصحاب فروض 

وهلذا مهم اآلن  فأخذ أصحاب الفروض فروضهم فما تبقى يذهب للعصبة ألقرب عصبة
خالصة معرفة من هم أصحاب الفروض ومن هم العصبة وطريقة  يعين علم املواريث هو

ب  ترتيب العصبة تسمى جهات العصبة فسنعطي أقرب عصبة بعد ذلك سنعرف يف 
خذ ولو كان أقرب جهة ليس  العصبة أن العصبة هؤالء جهات أقرب جهة هو الذي 

كلهم يعتربون أقرب جهة إذاً يكونوا هم العصبة ويرثون ما   واحد اثنان أو ثالثة أو أربعة
تبقى بعد أصحاب الفروض، إذا كان يف املسألة عصبة فقط وليس فيها أصحاب فروض 

إذاً هم سيأخذون كامل الرتكة، إذا كان املسألة ما فيها إال عاصب واحد وما فيه صاحب 
لكنه من جهات خمتلفة فرض هو سيأخذ مجيع املال، يف املسألة أكثر من عاصب 
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سنعطي أقرب جهة وإذا كان أقرب جهة ليس واحد بل ثالثة أو مخسة فسنعطي مجيع 
ث سنعطي  لسوية إذا كانوا ذكور وإذا كانوا ذكور وإ هؤالء اخلمسة وسنقسم عليهم 

ذوي األرحام هم من ليسوا )  رحم( ذو )  وللذكر مثل حظ األنثيني كما سيأيت تفصيله، 
الفروض وال هم من العصبة وهؤالء ال يرثون إال إذا عدم أصحاب الفروض من أصحاب 

والعصبة فعند ذلك ننتقل إىل ذوي األرحام ونعطي ذوي األرحام نورثهم بطريقة التنزيل 
يعين ذوي الرحم ال يرث إال عن طريق عاصب أو ذي فرض فنرى صاحب هذا الرحم هل 

ت هذه صاحبة فرض، بنت البنت هذا جاء عن طريق صاحب فرض يعين لو قلنا بن
ليست من أصحاب الفروض وال هي من العصبة إذاً هي من ذوي األرحام فننزهلا منزلة 

البنت وهذا ليس شرح تفصيلي هذا إمجال لكي نفهم املخطط العام لكن على التفصيل 
سيأيت فإذاً سننزل صاحب الرحم منزلة من أدىل به صاحب الفرض أو إذا كان جاء عن 

عاصب فننزله منزلة العاصب ونورثه مرياث فرض أو تعصيب وهذا كله سيأيت بيانه طريق 
م: إن شاء هللا، قال املصنف يت بيا وإذا اجتمع مجيع الذكور ورث منهم ثالثة  و

إذا اجتمع الثالثة االبن سيكون هو العاصب واألب سيكون له االبن واألب والزوج 
ورث منهن  أي إذا اجتمع مجيع النساء النساء ومجيعالسدس والزوج سيكون له الربع، 

إذا كانت مع البنت  وبنت االبن البنت ستأخذ يف هذه احلالة النصف، مخس البنت
 والزوجةستأخذ السدس لوجود الفرع الوارث،  واألمستأخذ السدس تكملة للسدسني، 
: ى، قالستكون هي العاصبة فتأخذ ما تبق والشقيقةسرتث الثمن لوجود الفرع الوارث، 

واألخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، هذه عصبة مع الغري وليست عصبة 
لنفس هذا كالم قبل أوانه لكن البد أن نفهم أن العصبة أقسام : لغري وال عصبة 
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عاصب لنفسه، وعاصب للغري، وعاصب مع الغري وكل هذا سيأيت يف وقته إن شاء هللا 
ة لو اجتمع كل الذكور سريث ثالثة، وإن اجتمع مجيع إذاً الذي سيجتمع من الذكور ثالث

ث مجيعا يعين الستة وعشرين وارث كلهم  النساء سريثن مخس، لو اجتمع الذكور واإل
وارث ألن الزوج والزوجة إما زوج وإما زوجة لكن يفرتض ٢٦وجدوا وميكن هذا ال يتصور 

 والولدان وأحد الزوجني وممكن اجلمع بني الصنفني ورث األبوان: من أمكن مجعه، قال
االبن والبنت أو ابن االبن وبنت : األبوان يقصد بذلك األب واألم، والولدان: يعين مخسة

االبن إن كانوا أنزل فإذا ما كان فيه ابن وبنت فإن نزل، وأحد الزوجني فهل ميكن أن 
نعرف كيف تقسم تركتهم فما الذي سيكون لألبوين؟ السدس والسدس كل واحد 

والولدان االبن والبنت عصبة للذكر مثل حظ األنثيني، وأحد الزوجني إن كان  السدس،
فذوو الفروض عشرة الزوجان واألبوان ( : قال. زوجا فالربع وإن كانت زوجة فالثمن

واألخوات من كل ( كذلك )  وبنات االبن( الواحدة فأكثر )  واجلد واجلدة والبنات
واإلخوة (  :قة واليت ألب واليت ألم، العاشرسيشمل الثالث أخوات الشقيكذلك )  جهة

يعين أخ أو  ذكورا كانوا أو إ يشمل هذا األخ ألم واألخت ألم كذلك)  من األم
أخت ألم، انتهينا من أصحاب الفروض العشرة اآلن نريد أن نعرف كل واحد من هؤالء 

ضهم يعرضها بطريقة العشرة ما هو مرياثه وطبعا طريقة تعلم هذه املسألة هلا طريقتان بع
ا يعين الزوج كم حالة له؟  لوارث ويذكر األحوال اليت يرث  يت  املصنف اآلن أن 

سريث حبالني األول كذا بشروط كذا والثاين كذا بشروط كذا يعين يرث النصف يف حالة  
كذا بشروط معينة ويرث الربع بشروط أخرى، الزوجة ترث الربع بشروط وترث الثمن 

طريقة، الطريقة الثانية أن تعرض الفروض نفسها فيقال النصف يرثه مخسة بشروط هذه 
الزوج بشرط كذا والبنت بشرط كذا وبنت االبن بشرط كذا واألخت الشقيقة بشرط كذا، 

إذاً  مع عدم الولد وولد االبن "أ" ) فللزوج النصف(  :اآلن هو شرع يف الطريقة األوىل
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االبن املقصود عدم الولد يعين يكون هذا الزوج عقيم الزوج له النصف مع عدم الولد وولد 
أم الزوجة اليت ماتت هي اليت ال تنجب؟ الزوجة اليت مل تنجب فال حاجة لنا يف هذا 

الوارث عنده أوالد أم ال وإمنا الزوجة عندما نقول عدم الولد للميت فمن هو امليت يف 
نية هذه فيها خط أ كبري دائما خيطأ كثري من الناس حق الزوج؟ الزوجة وانتبهوا ملسألة 

يت واحد يسألك يقول أبو مات ترك األم واألختني وأخي  فيها حىت يف السؤال انتبه 
فهو يتكلم عن أبوه مث ينتقل إىل نفسه، فهو التفات ذميم ليس من البالغة يف شيء، فلما 

يقصد زوجة أم تقول أبو مات هللا يرحم كل أموات املسلمني، أبو مات وترك األم 
لنسبة للميت زوجة فال تقول أبو مات وترك أم بل ترك  لنسبة له هو السائل لكن 

كد يعين كثري يسأل ! زوجة وترك اثنان أخوات أم ترك بنتني؟ ولذلك إذا سئلت اسأل و
ذه الطريقة فأسأله وأقول حلظة يعين استفسر منه فيظهر أنه يقصد أن األم أمه 

مع عدم )  فللزوج النصف(  :أخواته وهؤالء يعين زوجة وبنات، قال واألخوات يقصد
هنا اصطالح آخر ينبغي االنتباه له الفقهاء ملا يتكلمون ليس مثل لغة  الولد وولد االبن

العوام فالعامي هو الذي يقول هذا ترك أم وترك أخوات يقصد الزوجة وبنات لكن 
قصدون للميت يريدون هذا هكذا تفهم إذاً الفقهاء إذا قالوا ترك أم ترك أخت ترك أخ ي

( وارث )  ومع وجود ولد(  :مع عدم الولد وولد االبن يقصد للميت وهي الزوجة، قال
" ب")الربع ( ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا )  وإن نزل( وارث )  أو ولد ابن
ن ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هل لقوله تعاىل 
فلها الربع مع عدم الفرع  ) وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما(  فلكم الربع 

أي مع وجود الفرع الوارث والحظوا عندما يقول الفرع الوارث فكلمة  الوارث ومثن معه
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فرع تعود على مدلولة األلفاظ فلما يقول فرع يشمل ذكر أي يراد به ذكر فقط أم أنثى؟ 
د سيأيت يف موضع آخر ويقول عدم وجود األصل الذكر معناه لو ذكر وأنثى وأحيا سيقي

وجد أصل أنثى ما يضر، قال الفرع الوارث أي أخرج غري الوارث لكن لو ترك فرعا يعين 
هو اآلن يقول للزوجة الربع مع عدم الفرع الوارث فما رأيكم الزوج ملا مات ترك بنت بنت 

الشرط هنا عدم وجود الفرع ! لربع أم ال؟فهل ترث هذه الزوجة ا! فهل هذا فرع أم ال؟
الوارث وامليت اآلن ترك بنت بنت وهي غري وارث إذاً ال يضر سرتث الربع ألن هذا فرع 

فإن كان  ،وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد{ لقوله تعاىل  :لكنه غري وارث، قال
لفرض مع ( } لكم ولد فلهن الثمن ذكور الولد أو ولكل من األب واجلد السدس 

ملا نقول أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو ذكر فأكثر من ولد االبن  ) االبن ولد
سدس هذا فرض وليس بتعصيب فالتعصيب هو الباقي قد يكون سدس أو أكثر لكن ال 

يسمى سدس أو ربع، دعوين أعطيكم مثال إذا ما نقول ترك مثال هلك عن زوج وأخ، 
صب يعين سيأخذ ما تبقى أي النصف فال تقول له النصف الزوج له النصف، واألخ عا

ولألخ النصف بل له الباقي لكن عند تقسيم املسألة سيكون له النصف مثال اثنني واحد 
ث معناه لو كان امليت الذي ترك هذا األب  وواحد، الحظوا قال ذكور الولد فأخرج اإل

ترك أ وابنا فيصري : سألة أخرىترك أ وبنتا فهل يصدق عليه هذا الشرط أم ال؟ ال، م
األب السدس فرضا فقط يصدق عليه إذاً فرع وارث من الذكور سواء كان مباشر أو وإن 

(  }وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { لقوله تعاىل نزل 
لتعصيب مع عدم الولد ن  الذكر  احلالة الثانية إذا عدم الولد أي الذكر واألنثى ) وير

عدم )  و (واألنثى فإذا مات امليت وترك أ فاألب عاصب، ترك ابنا فاألب له السدس 
فإن مل يكن { لقوله تعاىل ولد االبن يشمل ابن االبن وبنت االبن كذلك ) ولد االبن  (

فأضاف املرياث إليهما مث جعل لألم الثلث فكان } له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث 
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ن )  و( ا وجد داللة يف اآلية هذ الباقي لألب ثهما( ير  ) لفرض والتعصيب مع إ
ث األوالد أو أوالد االبن لفرض سدس  أي إ هذه احلالة الثالثة يعين يكون وارث 

ث إذاً  ن إذا كان امليت ترك إ لتعصيب الباقي جيتمع لألب واجلد هذان املريا ووارث 
بنت أو بنتني فاألب له السدس فرضا وله الباقي الحظوا مات امليت وترك أ أو جدا و 

تعصيبا وطبعا البنت هلا مرياثها سيكون هلا النصف أو الثلثني حبسب العدد إذاً نلخص 
مات امليت وترك أ وابنا فلألب السدس، ترك أ وبنتا السدس والتعصيب، : أحوال األب

صيب، احلالة الرابعة اليت مل مات وترك أ فقط وما فيه أوالد ميكن ترك إخوة فله التع
يذكرها املصنف مات وترك أ وابنا وبنتا فله السدس يعين وجود االبن حصر األب يف 

السدس فوجود البنت مل يغري هذا املوضوع وهذا املقصود والقصد من هذا أن العاصب إذا 
واحدة   :وجد االبن فاالبن هو العاصب وإذا عدم االبن فتنتقل العصوبة إىل األب، قال

كن أو أكثر فمن مات عن أب وبنت أو جد فللبنت النصف ولألب أو اجلد 
هلها فما بقي فهو  السدس فرضا ملا سبق والباقي تعصيبا حلديث أحلقوا الفرائض 

احلديث يف الصحيحني وأوىل يعين أقرب، أحلقوا الفرائض يعين أحلقوا  ألوىل رجل ذكر
ا إذاً اعطوا أصحاب الف صحا روض فروضهم فما بقي بعد الفروض فهو الفروض 

  .ألقرب رجل ذكر
  فصل

هو اإلشكال اآلن يف اجلد مع اإلخوة يعين  مبحض الذكور)  واجلد ألب وإن عال( 
مات امليت وترك جدا وإخوة فماذا نفعل يف هذه احلالة نقدم اجلد أم ماذا؟ لو مات امليت 

اإلخوة، أما لو ترك جدا  وترك أ وإخوة فاألب سيحجب اإلخوة، األب مقدم على
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وإخوة فهل اجلد مثل األب حيجب اإلخوة أم ال وإمنا يرث معهم بطريقة خاصة؟ خالف 
بني مجهور أهل العلم واألئمة الثالثة ما عدا أيب حنيفة يقولون أن اجلد مع اإلخوة يرثون 
 بطريقة خاصة اليت يذكرها املصنف اآلن، ومذهب أيب حنيفة ومذهب أيب بكر الصديق

أن اجلد مثل األب حيجب اإلخوة، ومذهب الثالثة هو أيضا مذهب اخللفاء الثالثة عمر 
وعثمان وعلي  مجيعا أن اجلد مع اإلخوة يرثون بطريقة خاصة، ما هي طريقة توريثهم؟ 

طريقة توريثهم كالتايل اجلد مع اإلخوة إما أن يكون معهم صاحب فرض أو ال يكون 
يعين جد وإخوة فقط وما فيه أصحاب فروض يف املسألة فإن كان معهم صاحب فرض 

خذ األفضل من خيارين ومها املقامسة أو  اجلد وإخوة وليس هناك أصحاب فروض فاجلد 
خذ ثلث املال كامال ويرتك الباقي لإلخوة وإما أن يقامسهم يعين يعترب  ثلث املال فإما أن 

األفضل فلو افرتضنا أنه جد وأخ واحد فيصري أخ مثلهم فيأخذ مثل اإلخوة إذاً سيأخذ 
خذ الثلث أم أن يقاسم؟ أن يقاسم سيأخذ النصف، جد وأخوين؟  األفضل للجد أن 
سيستوي املقامسة مثل الثلث، جد وثالثة أخوة؟ الثلث أفضل له وضابط املسألة أنه لو  

انتهينا من . ملقامسةكانوا مثليه فيتساوى وإن زادوا عن مثليه فالثلث وإن نقص عن مثليه فا
، إذا كان هناك صاحب فرض )ثلث مال- مقامسة(هذه املسألة إذاً من غري صاحب فرض 

يعين هناك جد وإخوة وأصحاب فروض فيكون اخليار للجد األفضل من ثالث خيارات 
اخليارين السابقة خيار سنذكره كما هو واخليار الثاين سنضيف عليه تعديل وخيار زائد 

ثلث الباقي يعين  - ٢املقامسة، - ١ع صاحب فرض اخليارات ثالثة وهي سنضيفه يصري م
سدس املال  -٣بعد أصحاب الفروض ما تبقى من أصحاب الفروض يكون له الباقي، 

خذ  يصري اجلد سيأخذ األفضل من ثالثة إما أن يقاسم اإلخوة ويعترب أخ مثلهم، أو 
خذ سدس املال  معناه إنه البد أن جترى له ثلث ما تبقى بعد أصحاب الفروض، أو 

ثالث مسائل تكون من أصل واحد وال تكون من أصول خمتلفة يعين ثالث مسائل مثال 
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خذ يف الثالثة وكم سيأخذ من   ٢٤من  خذ يف الثانية وكم  خذ يف األوىل وكم  نرى كم 
  !        ؟٢٤

أمرين قلنا إذا كان  كنا قد وقفنا عند فصل يف مرياث اجلد مع اإلخوة وخلصنا املسألة يف
اجلد واإلخوة وليس معهم صاحب فرض فاجلد له األفضل من أمرين مها املقامسة كأخ 

مثلهم أو ثلث املال، وإن كان معهم صاحب فرض فله أفضل ثالث خيارات وهي 
املقامسة أو ثلث الباقي أو سدس املال، قلنا هذا الكالم اآلن نقرأ من الكتاب، قال 

  :املصنف رمحه هللا
  فصل

ذكرا )  أب( ولد )  أو ]١[مع ولد أبوين ( مبحض الذكور ) واجلد ألب وإن عال  (
أو ما أبق الفروض  ،"أ"يف مقامستهم املال)  كأخ منهم( أو أنثى واحدا أو متعددا 

بت ومن وافقه  ألب فتساووا يف املرياث وهذا قول زيد بن  م تساووا يف اإلدالء  أل
ا سهم، جد وأخ لكل سهم، جد وأختان له سهمان ولكل فجد وأخت له سهمان وهل

كأنه أخ وأختني الذكر له حظ األنثيني فيصري هو له سهمني ومها سهمني منهن سهم ،
جد وثالث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم، جد وأخ  أيضا لكل واحدة سهم،

وأخت للجد سهمان ولألخ سهمان ولألخت سهم، ويف جد وجدة وأخ للجدة 
قرب منها والباقي للجد واألخ مقامسة، السدس اجلدة ليس هلا إال السدس هي حتجب 

ت يف  خذ السدس إذا ورثت السدس وإذا كانت أكثر من جدة متساو م أو  أو 
يت الدرجة أم أم وأم أب فالسدس بينهما، جلد كما  فإن  ( واألخ ألم فأكثر ساقط 

( إذا مل يكن معهم صاحب فرض  "ب" ) املقامسة عن ثلث املال( أي اجلد ) نقصته 
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أي أعطي ثلث املال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث والباقي هلم للذكر )  أعطيه
مثل حظ األنثيني وتستوي له املقامسة والثلث يف جد وأخوين وجد وأربع أخوات وجد 

كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو ] ٢[ ) ومع ذي فرض( وأخ وأختني 
األحظ من ( أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر )  بعده (ة يعطى اجلد جد

كزوجة وجد وأخت من أربعة للجد سهمان وللزوجة سهم ولألخت    "أ" ) املقامسة
كأم وجد ومخسة إخوة من مثانية عشر لألم ثالثة " ب" ) أو ثلث ما بقي( سهم 

كبنت    "ج" ) الكلأو سدس ( أسهم وللجد ثلث الباقي مخسة ولكل أخ سهمان 
كبنت ) سوى السدس ( بعد ذوي الفروض )  فإن مل يبق( وأم وجد وثالثة إخوة 

قي  ) أعطيه (وبنت ابن وأم وجد وإخوة  هذه مسألة جديدة يقول لو كان ليس هناك 
بعد أصحاب الفروض إال السدس فقط يقول فنلغي هذه القاعدة كلها ونعطي السدس 

ا كان كالمنا هذا يف التخيري أن خنريه مع أصحاب الفروض بني للجد إذاً نفهم من هذا إذ
األفضل من ثالثة خيارات هذا الكالم إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض يزيد على 

السدس أما إذا كان هو السدس فقط فيأخذه اجلد معناه أن هذا دليل أن اجلد أقوى من 
لسدس فنعطي اجلد السدس كامل اإلخوة فيأخذه اجلد، أما إذا كان الباقي أقل من ا

وتعول املسألة، إذا كان الباقي ما يبقى شيء فنعطيه السدس يعين ال ننقص اجلد عن 
ها فيما إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض يزيد على  السدس أبدا، اخليارات اليت ذكر

( بعد ذوي الفروض ) فإن مل يبق ( السدس هو هذا الذي خيري وإال فنعطيه السدس 
أي أعطي اجلد السدس )  أعطيه( كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة )  سوى السدس

فهمنا هذه القاعدة إذا بقي  مطلقا الستغراق الفروض الرتكة) وسقط اإلخوة ( الباقي 
السدس أو أقل من السدس فيكون السدس للجد ونسقط البقية هذه هي القاعدة إال يف 

األكدرية )  يف األكدرية (األخت ) إال  ( :صورة واحدة وهي مسألة األكدرية، قال
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مسألة بعينها ال تتغري وهذه املسألة سيذكرها اآلن املصنف هكذا قسمها زيد ومسيت 
ا كدرت أصول زيد هي على خالف اجلادة، قال وهي زوج وأم وأخت : األكدرية أل

خذه اجلد ويفرض لألخت النصف  وجد للزوج النصف ولألم الثلث يفضل سدس 
ول لتسعة مث يرجع اجلد واألخت للمقامسة وسهامهما أربعة على ثالثة عدد فتع

رؤوسهما فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة ولألم ستة وللجد مثانية ولألخت 
اآلن ليس املقام مقام أربعة مسيت األكدرية لتكديرها ألصول زيد يف اجلد واألخوة 

بداية الدرس أننا اآلن نقرأ كتاب الفرائض شرح األكدرية بل يف مكان آخر وأ مل أنبه يف 
ا هنا اآلن جمرد  لتفصيل كان يف دورة مستقلة هناك مكا من الروض أما شرح الفرائض 

مراجعة معناه الذي درس سرياجع والذي مل يدرس سيعرف أشياء وأشياء حيتاج إىل الدرس 
ا فالزوج واألم سنعطيهم املفصل خالصة الكالم يف األكدرية أن عند زوج وأم ومها متامه

مرياثهما فيبقى اجلد واألخت يف البداية نعطي للجد السدس ونعطي لألخت النصف هذا  
خذ أكثر من اجلد لكن هكذا نقسمها اجلد السدس  كالم غري معقول فاألخت ال 

واألخت النصف مرياثها مث بعد أن خيرج الزوج واألم ما أخذه اجلد مع األخت الذي هو 
سيكون مقداره أربعة هذه األربعة نعيد تقسيمها بينهما للذكر مثل حظ نصف وسدس 

األنثيني هذا معناه ففي هذه احلالة عفوا ليس للذكر مثل حظ األنثيني وإمنا سيأخذ على 
عدد رؤوسهم فنعتربه هو برأسني يعين املسألة أصال سنجعلها عوهلا من تسعة ثالثة للزوج 

: خت ثالثة نصف الستة مث عالت إىل التسعة قالواألم اثنني واجلد واحد سدس واأل
للجد مثانية صار اجلد له واحد واألخت هلا ثالثة، اجلد سيأخذ السدس واألخت ستأخذ 

النصف سنجمع نصيب اجلد واألخت مث نقسمه للذكر مثل حظ األنثيني فهي ستأخذ 
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أربعة فلكي  بعد ذلك نصف مال اجلد، ليس واحد ألن نصيبهم ال ينقسم نصيبهم االثنني
نقسم األربعة عليهم حنتاج نضرب األربعة يف ثالثة يعين نضرب املسألة كلها يف ثالثة 

 وال يعول( هو سيأخذ مثانية وهي ستأخذ أربعة وهو النصف  ١٢فيصري نصيب االثنني 
هذا احلكم األول لألكدرية أنه ال يدخل عول يف مسائل اجلد  يف مسائل اجلد غريها) 

ا( أي مع اجلد ابتداء )  وال يفرض ألخت معه( ية إال يف األكدر  ألكدرية)  إال   أي 
ألكدرية إذاً  ا أي  والشيء الثاين أنه ال يفرض ألخت معه أي مع اجلد ابتداء إال 
األكدرية ختتلف عن غريها وكدرت أصول زيد يف هذين األمرين فدخلها العول على 

صل بعد ذلك دخل يف مسائل خالف األصل وفرض لألخت فرض على خالف األ
وأما مسائل املعادة : املعادة وهي أغرب من هذه أي األكدرية، ما هي املعادة؟ قال

ذكرا كان أو أنثى واحدا أو )  وولد األب( فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذه نصيبه 
فيما )  كولد األبوين( أي مع اجلد ) معه  (عن ولد األبوين )  إذا انفردوا( أكثر 
نلخصها أول حنن نتكلم ونقول اجلد مع اإلخوة إذا مل يوجد صاحب فرض خيارين  سبق

وإذا مل يوجد صاحب فرض ثالث خيارات نتكلم عن اجلد مع أي نوع من اإلخوة؟ 
اإلخوة ألب أم األشقاء؟ كالمها يعين إما أشقاء أو ألب لكن تصور لو كان الذي مع 

جمموعة أخوة ألب كالمها موجود مع اجلد اجلد كال النوعني يعين جمموعة أخوة أشقاء و 
ما فئة واحدة وهلذا مسيت معادة يعين  فماذا نفعل؟ سيتعامل اجلد مع الفئتني على أ

م أشقاء يف مقابل اجلد فقط  إلخوة ألب ويدخلون معهم كأ اإلخوة األشقاء سيعتدون 
خذوا حصتهم ينفردون هم  ذا سينقص حصة اجلد مث بعد ذلك بعدما  حلصة و

وخيرجون اإلخوة ألب إال إذا كان األشقاء يعين إال أن تكون أخت شقيقة فتأخذ فرضها 
وتعطي البقية هلؤالء إذاً يف مسائل املعادة إذا اجتمع الصنفان األشقاء والذين هم ألب يف 

أمام اجلد فيعتدون ببعض أمام اجلد وينقصون نصيب اجلد مث يرجعون يتحاسبون بينهم 
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م لطريقة ال صحيحة وهي أحيا اإلخوة األشقاء حيجبون اإلخوة ألب فسيحجبو
خذون الفريضة يعين األخت الشقيقة ستأخذ فرضها  ث من األشقاء  وأحيا ال، اإل

( ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر )  وولد األب(  :وتعطي الباقي لإلخوة ألب، قال
هذا  فيما سبق)  كولد األبوين( اجلد  أي مع) معه  (عن ولد األبوين )  إذا انفردوا

يت مسائل املعادة، قال أي اجتمع ) فإن اجتمعوا ( : إذا انفردوا، أما إذا اجتمعوا هنا 
( إذا )  فـ( يعين اعتد به وأدخله األشقاء وولد األب عاد ولد األبوين اجلد بولد األب 

اجلد أخذ عصبة ولد  إذا قامسو)  قامسوه أخذ عصبة ولد األبوين ما بيد ولد األب
كجد وأخ شقيق   :األبوين ومها األشقاء ما بيد ولد األب ألنه يف احلقيقة حيجبونه، قال

ألخ ألب يف مقابل اجلد ألنه لو ألغينا األخ وأخ ألب  انتبهوا األخ الشقيق إذا اعتد 
ألخ ألب أصبح ثلث  ألب فما األفضل للجد؟ املقامسة، وإذا اعترب األخ ألب واعتدينا 

خذ اجلد نصيبه الباقي  املال أي نزل من نصف املال إىل ثلث املال مث بعد ذلك بعد أن 
سيأخذه؟ ستصبح مسألة جديدة وهي عند مال وعند أخ شقيق وأخ ألب من الذي 

ا مسألتان  فللجد سهم والباقي للشقيق ألنه يرث؟ الشقيق هذا الذي حصل يعين كأ
هذا إذا كانوا ذكور لكن إذا كان الشقيق أنثى يعين شقيقة  أقوى تعصيبا من األخ لألب

وما بقي لولد ( وهو النصف )  متام فرضها( إذا كانت واحدة )  أنثاهم( خذ )  و( 
املسألة من عشرة اجلد هنا  فجد وشقيقة وأخ ألب تصح من عشرة للجد أربعة) األب 

تصح من عشرة للجد  واثنان، سيقاسم ولكن سينزل نصيبه ألنه عشرة يصري أربعة وأربعة
الشقيقة أمام اجلد أخذت أربعة واألخ ألب أمام اجلد أخذ اثنني أربعة وللشقيقة مخسة 

مث بعد ذلك أصبح عند الشقيقة واألخ ألب ستة كيف نقسم الستة بينهما بعدما انتهينا 
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 من اجلد األخت ستقول أ أصال صاحبة نصف فكم النصف من أصل املسألة مخسة إذاً 
آخذ اخلمسة ويبقى لك واحد أيها األخ ألب وأنت عاصب خذ الباقي هذا الذي 

ولألخ لألب ما بقي وهو سهم فإن كانت الشقيقات اثنتني فأكثر مل يتصور  حيصل،
السبب إنه إذا كانت شقيقتان هلما الثلثان فهما سيطالبون أن يبقى لولد األب شيء 

  .يبقى شيء لألخ ألب كثر من الستة فيكونوا أخذوا نصيبهم ومل
  فصل يف أحوال األم

ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا لقوله تعاىل )  مع ولد أو ولد ابن "أ"ولألم السدس ( 
من ( أو اثنني فأكثر } وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { 

} مه السدس فإن كان له إخوة فأل{ أو منهما ملفهوم قوله تعاىل )  إخوة أو أخوات
مع وجود الفرع الوارث أو مجع من اإلخوة إذا : خالصة السدس اآلن لألم ترثه بشرطني

وجد هذا أو ذاك، وجود الفرع الوارث للميت وليس هلا ووجود مجع اإلخوة يعين وجود 
ثنني  أكثر من أخ فجمع اإلخوة يف هذا املكان ليس املقصود به الثالثة فاجلمع ال يبدأ 

من أخ فإذا كان يف املسألة أم وابن فلها السدس، أم وأخ وأخت شقيقة فلها وجود أكثر 
الثلث ( وهلا السدس، أم وأخ فقط هلا الثلث، أم وبنت وأخ هلا السدس بسبب البنت، 

أي عدم الولد وولد االبن والعدد من اإلخوة واألخوات لقوله  " ب")  مع عدمهم
ال يوجد فرع وارث وال يوجد } ألمه الثلث فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه ف{ تعاىل 

( وهو يف احلقيقة إما  "ج" وثلث الباقيعدد من اإلخوة واألخوات فرتث هي الثلث، 
خذ األم ثلث الباقي؟ إذا وجد يف  فتصح من ستة)  السدس مع زوج وأبوين مىت 

ئل تسمى املسألة أب وأم وأحد الزوجني فال حتال إال بطريقة واحدة كالتايل هذه املسا
إحدى الغراوين كل واحدة فيهم إحدى الغراوين، ما هي مسائل الغراوين؟ زوج وأب وأم 
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خذ النصف أي ثالثة  أو زوجة وأب وأم فإن كان زوج وأب وأم فاملسألة من ستة الزوج 
وسيبقى ثالثة األم ستأخذ ثلث الباقي أي واحد واألب سيأخذ ما تبقى يعين األم 

أب وأم : خذ اثنني هذا إذا كان مع الزوج أما إذا كانت زوجةستأخذ واحد واألب سيأ
وزوجة فاملسألة من أربعة الزوجة هلا الربع ألنه ما فيه فرع وارث والربع من أربعة واحد 
فيبقى ثالثة األم هلا ثلث الباقي وهو واحد فيصري لألب ما تبقى اثنان هكذا حتل إذاً 

مسألة الزوج قلنا املسألة من ستة واألم أخذت الحظوا املصنف قال سدس أم ربع ألنه يف 
واحد معناه أخذت السدس، ومسألة الزوجة قلنا من أربعة واألم أخذت واحد يعين ربع 

ذه الطريقة يف الكتاب  ( وهو يف احلقيقة إما هذا هو معىن كالمه وأ أفضل أن حتلوها 
زوجة وأبوين ولألب الربع مع ( إما )  و( فتصح من ستة )  السدس مع زوج وأبوين

لغراوين والعمريتني قضى فيهما )  مثالمها أي مثال النصيبني يف املسألتني ويسميان 
بت وابن مسعود   انتهينا اآلن مسألة جديدة عمر بذلك وتبعه عثمان وزيد بن 

 املقصود أن وولد الز واملنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه يف إرث فقط
ولد الز طبعا ينسب ألمه واملنفي بلعان ينسب ألمه يقول عصبته إذا كان له أوالد فهؤالء 
العصبة لكن من جهة أبيه ال نعرف وال نثبت له أب فيصري عصبته من جهة أمه قال يف 
ا وأبوها وجدها من الذكور هم عصبته قال يف  عصبة أمه مث قال يف إرث فقط يعين إخوا

 يف عقد يعين ال يعقدون معه يف الدية وال تزويج وال والية مال فهم إرث فقط اكتبوا ال
عصبة يف اإلرث فلو فرضنا أن هذا الذي مات املنفي بلعان أو ولد الز مات وترك زوجة 
فقط فالزوجة سرتث الربع والباقي عصبة أمه لنرى أمه تركت من من الذكور قرابتها الذي 
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تركت أ فهو العاصب، أخا هو العاصب لكن ليسوا  هو أب هلا أو أخ هلا أو كذا فإذا
  .عصبة يف عقد الدية وال يف الزواج وال يف والية املال

  فصل يف مرياث اجلدة
وأم  :هذه اجلدة األوىل الوارثة فنحن ذكر ثالث جدات يرثن والثانية" ١"ترث أم األم( 

األب ال، لو جاءت أم يعين لو جاءت أم أب أب  فقط)  وأم أيب األب :، والثالثةاألب
وإن علون أمومة ( : أم أب األب ترث ألن أب األب وأمهاته وإن علون ترثن، قال

ملا روى سعيد يف سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن )  السدس
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ورث ثالث جدات اثنتني من قبل األب وواحدة من قبل األم أخرجه أبو 

لث أمه ال ترث فهي جدة وأم وحمرم لكن ليست وارثة،  والدارقطىنعبيد  لو زد أب 
)  حتاذين( انفردت واحدة منهن أخذته وإن اجتمع اثنتان أو ثالث و )  فإن( : قال

لعدم املرجح )  بينهن( السدس )  فـ( أي تساوين يف القرب أو البعد من امليت 
)  وحدها هلا( السدس )  فـ( دات من اجل)  قربت ومن( إلحداهن عن األخرى 

لقرىب  يقول مطلقا يعين يقول القريبة حتجب مطلقا وتسقط البعدى من كل جهة 
البعيدة بغض النظر القريبة من جهة األب أو من جهة األم ألن بعض أهل العلم يقول 
اجلدة من جهة األم أقوى فال حتجب، بل يقول حتجب يعين القريبة ترث مطلقا سواء  

 أم وترث( قريبة من جهة األم وبعيدة من جهة األب فإن القريبة هي اليت ترث،  كانت
ن )  كـ( أي مع األب واجلد )  معهما اجلد( أم )  األب و يعين  ) العم مع( ما ير

املقصود هنا أن هذا خيالف األصل أن اإلنسان إذا ورث بسبب شخص ال يرث مع 
دىل به، كيف؟ حنن نقول االبن وابن االبن وجوده يعين من أدىل بشخص مل يرث مع امل

فابن االبن ورث بسبب االبن فإن وجد االبن وابن االبن حجبه، اآلن األم اليت هي أم 
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األب ورثت بسبب األب فإذا وجد األب وأم األب فنورث األب وأم األب وهذا املقصود 
هذا املقصود  أن يف اجلدات أم األب ترث مع وجود األب وأم اجلد ترث مع وجود اجلد

ن مع وجود العم، قال روي عن عمر وابن  :مع وجود اجلد ومع وجود األب كما ير
( املدلية )  اجلدة وترث( مسعود وأيب موسى وعمران بن حصني وأيب الطفيل  

يعين ميكن  ولألخرى ثلثه)  السدس ثلثي( مع اجلدة ذات القرابة الواحدة )  بقرابتني
اجلدة نفسها تكون هي أم أم األب وأم أم األم هذا إذا تزوج ابنة خالته  تكون أحيا

لنسبة لولده ستكون أم األب ويف نفس الوقت  فالولد ولده ستكون هذه اجلدة جدته 
لثة فنقول  هي أم أم األم هذا معناه فتصري هذه ذات قرابتني، لو وجدت جدة أخرى 

القرابة الواحدة ترث ثلث السدس يعين ذات  هذه ذات القرابتني ترث ثلثي السدس وذات
ا جدتني،  فجدته أم أم أم ولدمها ( فأتت بولد )  فلو تزوج بنت خالته(  القرابتني كأ

فرتث )  أم وأم أيب أبيه فجدته أم أم( فأتت بولد )  عمته وأم أم أبيه وإن تزوج بنت
وجدت جدة ذات نعم إذا لقرابتني وال ميكن أن ترث جدة جبهة مع ذات ثالث 

  .ثالث وهذا متصور ال ترث معها أحد فهي أخذت كل اجلهات
  يف مرياث البنات وبنات االبن واألخوات فصل

ن انفردت عمن يساويها ويعصبها )  وحدها( إذا كانت )  والنصف فرض بنت( 
لبنت ابن وحدها ( مث هو أي النصف } وإن كانت واحدة فلها النصف { لقوله تعاىل 

هو اآلن يتكلم عن مرياث  يكن ولد صلب وانفردت عمن يساويها ويعصبها إذا مل) 
وشرط أن تكون وحدها منفردة عن ١النصف فذكر انه للبنت فرض البنت هذا رقم 
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عاصب ومنفردة أيضا عن مشارك، بنت ال معها ابن وال معها بنت أخرى ترث النصف 
ا معها أخ هلا وال أخت هلا مث قال وهو لبنت ابن وهذا الثاين وحدها وهذا معناه م

( أي عدم البنت وبنت االبن عند عدمهما )  مث(  وانفردت عمن يساويها ويعصبها
يعين  عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها وهي األخت الشقيقة" ٣" )ألخت ألبوين 

إذا وجدت مسألة فيها أخت شقيقة ليس معها أخ شقيق وال معها أخت شقيقة أخرى 
الذي حيجبها عن النصف البنت اليت قبلها وبنت  أو حيجبهاث النصف، فإذاً هي تر 
أي ليس معها أخت ألب أخرى وال أخ  )وحدها  "٤"ألب( أخت )  أو(  :االبن، قال

 ٢وال ١ألب معها وطبعا يشرتط هلا أيضا أال يوجد أحد من السابقني يعين ال يوجد رقم 
انتهينا من عند عدم الشقيقة وانفرادها  :وهلذا قال ٤لنسبة ألخت ألب هذه رقم ٣وال 

يعين األربعة السابقات كلهن صاحبات  ) من اجلميع والثلثان لثنتني(  :النصف مث قال
لنسبة  النصف أيضا هلن الثلثان بشرط واحد أن يضاف إليهن أخت لكل واحدة يعين 

نية يصري هلا الثلثني، إذا انفردت النصف وإذا كن اثنتني أو   للبنت أن تضاف هلا بنت 
ثالثة أو أربعة يعين زدن عن الواحدة فالثلثان، بنت االبن الوقت الذي إذا اجتمعت فيه 
شروط النصف وزادت عليها أخت شقيقة أي أخت هلا أما بنت االبن ليس بشرط أن 

والثلثان (  :تكون شقيقة، أخت هلا ثلثني وكذلك األخت الشقيقة واألخت ألب، قال
( أي من البنات أو بنات االبن أو الشقيقات أو األخوات ألب )  من اجلميع لثنتني
حنن نقول اثنتني  }فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك { لقوله تعاىل )  فأكثر

وأعطى النيب ملسو هيلع هللا ىلص بنيت سعد الثلثني وقال تعاىل يف األختني : لكن عند يف هذا حديث
زائهن } الثلثان مما ترك فإن كانتا اثنتني فلهما {  إذاً إما " ج"إذا مل يعصنب بذكر 

نصف أو الثلثان أو يكن عصبة مع ذكر مع أخ هلا يعين لو كن مخسة أخوات شقيقات 
أو أنزل من بنات االبن عند  :هلن الثلثان ولو معهم أخ واحد يكون عصبة، قال
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يت االبن وإن نزلت، إذا كان فيه معناه هذا يف بنت االبن يعين بنت  احتياجهن إليه كما 
بنت ابن أعلى منها أو فيه بنت أعلى منها فهي غري وارثة يعين نتصور كالتايل بنتني هلن 
ا احتاجت إليه  الثلثان وفيه بنت ابن ال شيء هلا وفيه ابن ابن ابن أنزل منها يعصبها أل

 نقول بنت واحدة لكن لو مل حتتج إليه ال يعصبها وهي نفس املسألة بدل أن نقول بنتني
فلها النصف وهناك بنت ابن السدس تكملة للثلثني وفيه ابن ابن ابن أنزل هذا العاصب 

ا ال حتتاج إليه فهي وارثة بغريه فاالحتياج إليه أال ترث  لكن هل يعصب هذه البنت ال أل
لتعصيب، قال فإن عصنب بذكر فاملال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل  :إال 

)  مع بنت( وإن نزل أبوها تكملة الثلثني )  والسدس لبنت ابن فأكثر( األنثيني حظ 
( واحدة لقضاء ابن مسعود وقوله إنه قضاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيها رواه البخاري 

السدس تكملة الثلثني كبنت االبن )  ألبوين( واحدة )  وألخت فأكثر ألب مع أخت
أي يف مسأليت بنت االبن مع بنت )  عصب فيهمامع عدم م( مع بنت الصلب 

خالصة الكالم أن الثلثان للبنات والثلثان لألخوات فلو كان عند بنتني أخذن  الصلب
خذ النصف وبنت االبن تكملة للثلثني  الثلثني وإن كانت بنت واحدة وبنت ابن فالبنت 

ات لو كانت أختان شقيقتان ملاذا؟ ألن هللا جعل الثلثني للبنات ونفس الكالم على األخو 
أو أختان ألب الثلثان هلذه أو هلذه، وإن كانت أخت شقيقة واحدة النصف وأخت ألب 

خذ السدس تكملة للثلثني ألن الثلثني لألخوات، قال واألخت ألب مع : معها 
فإن  (الشقيقة فإن كان مع إحدامها معصب اقتسما الباقي للذكر مثل حظ األنثيني 

إذا  ن كن ثنتني فأكثر سقط بنات االبن إن مل يعصنب) ني بنات استكمل الثلث
م استغرقوا الثلثني فال شيء هلن، قال  أو (: استكمل الثلثني بنات فتسقط بنات االبن أل



                                                                                     
 

   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ٤٢٨  

 

ن( أي بنت وبنت ابن )  مها( استكمل الثلثني )  كبنات ابن ابن )  سقط من دو
نصف وبنت االبن السدس تكملة للثلثني املسألة بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن فالبنت 

زائها أو أنزل منها يعصبها فرتث معه  واألخرية األنزل ال شيء هلا فإن وجد معها ذكر 
زائهن( للذكر مثل حظ األنثيني،   أو أنزل منهن( أي بدرجتهن )  إن مل يعصبهن ذكر 

وال وازي له، يعصب األدىن منه أو امل من بىن االبن وال يعصب ذات فرض أعلى منه) 
اثنتني )  مع أخوات األبوين( يسقطن )  وكذا األخوات من األب( من هي أنزل منه 

ال يعصب األعلى منه يقصد إذا كانت  املساوي هلن) إن مل يعصبهن أخوهن ( فأكثر 
وكذا األخوات ( : صاحبة فرض أما إذا حمجوبة نعم وال يعصب من هي أنزل منه، مث قال

) إن مل يعصبهن أخوهن ( اثنتني فأكثر )  مع أخوات األبوين (يسقطن )  من األب
وابن األخ ال  :يف األخوات ما عند أخ أنزل أو أخ أعلى هو أخ، قال املساوي هلن

ت،  يعصب أخته وال من فوقه لوار ابن األخ من أخته؟ بنت األخ ليست مذكورة 
ترث ما فضل ( ر شقيقة كانت أو ألب واحدة أو أكث)  واألخت فأكثر( : قال

األخوات إن : العصبة مع الغري: هذه املسألة نكتب عنوان)  لتعصيب عن فرض البنت
  نقف هنا .... تكن بنات فهن معهن معصبات، إذا كان عند بنت 

فمازلنا يف كتاب الفرائض وسبق أن بينا أن الفرائض أفردت بدورة مستقلة مطولة    
لكتاب من كتاب الروض املربع لفك العبارة ومراجعة ودرسنا اآلن إمنا هو قراءة هذا ا

شقيقة كانت )  فأكثر واألخت( : املسائل وهكذا، وقفنا عند العصبة مع الغري عند قوله
لتعصيب عن فرض البنت ( أو ألب واحدة أو أكثر  البن أو بنت ا) ترث ما فضل 

ن مها العصبة مع الغري وجيمعها بيت واأي فأكثر )  فأزيد(  األخوات إن تكن : حدها
بنات فهن معهن معصبات، واألخوات سيشمل الشقيقات أو ألب، إن تكن بنات 
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األخوات مع البنات أو  :ستشمل البنت بنت الصلب أو بنت االبن وإن نزلت، قال
النصف وللشقيقة  بنات االبن عصبات ففي بنت وأخت شقيقة وأخ ألب للبنت

لشقيقة لكو ومن هذا نعرف  ا صارت عصبة مع البنتالباقي ويسقط األخ ألب 
شيء أن العاصبة مع الغري أي األخوات إن تكن بنات فالعاصبة مع الغري عندما ترث 

ا عاصبة مع الغري تقوم مقام أخيها ولذلك يف هذه املسألة اآلن البنت هلا النصف  لكو
تعصيبا األخت الشقيقة انطبقت فيها القاعدة األخوات إن تكن بنات أخذت الباقي 

ألخت ألن األخت الشقيقة اآلن ملا كانت عاصبة مع الغري  لكن األخ ألب حجب 
ا أخ شقيق فلو تصور أن املسألة فيها أخ شقيق وأخ ألب  تنزل منزلة أخيها يعين كأ

الواحدة أو )  أو األنثى( الواحد )  وللذكر(  :سيكون الشقيق هو العاصب، قال
هنا مرياث ولد األم أو األخوة ألم، عنوان منهم ) والثنني من ولد األم السدس ( اخلنثى 
هذا املرياث األول إذاً ولد األم الذي هو أخ ألم أو أخت ألم مرياثهم " أ"السدس : جانيب

يرتاوح بني سدس وثلث، السدس إذا انفرد والثلث إذا كانوا أكثر من واحد وطبعا األخ 
رثة نعطي األخ ألم مثل األخت ألم ال نقل ألم واألخت ألم مرياثهم خيتلف عن بقية الو 

فأزيد الثلث ( أو خنثيني أو خمتلفني  أنثينيذكرين أو  :للذكر مثل حظ األنثيني، قال
لسوية  لقوله تعاىل  أنثاهمال يفضل ذكرهم على هذا املرياث الثاين هلم " ب" ) بينهم 

السدس  منهما وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد{ 
لماء على أن املراد هنا ولد أمجع الع }فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث 

  .يعين الولد الذي يف اآلية هو ولد األم األم
  فصل يف احلجب
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لكلية أو من أوفر  وهو لغة املنع واصطالحا منع من قام به سبب اإلرث من اإلرث 
لكلية منع من قام : (هذا تعريف احلجب حظيه ، أو من "أ"به سبب اإلرث من اإلرث 

لكلية فيقال له حجب حرمان أو ") ب"أوفر حظيه إذاً احلجب إما أن يكون حجب 
من أوفر حظيه يعين من أفضل حظيه فيكون حجب نقصان وقبل هذا احلجب الذي 

لوصف أي  نتكلم عنه اآلن هو حجب الشخص لكن هناك حجب آخر وهو حجب 
ف دين، وحيجب الشخص من املرياث واحدة من عدد ثالث رق وقتل رق وقتل واختال

واختالف دين، فالرقيق والكافر وخمتلف الدين الذي هو غري املسلم فهذا حمجوب بوصفه 
ثري له يعين لو مات امليت وترك ابن كافر أو رقيق أو قاتل ومعه بنت فهذا االبن  هذا ال 

ط، واحلجب اآلخر الذي ندرسه اآلن هو وجوده كعدمه فنعترب املسألة فيها بنت فق
لشخص يعين أن حيجب بسبب وجود شخص آخر هو تسبب له يف احلجب،  احلجب 

ويسمى األول احلجب الكلي أو احلجب اجلزئي، حجب احلرمان أو حجب النقصان، 
لذات وال يتكلم عن حجب حرمان وهو املراد هنا  هنا سيتكلم عن حجب احلرمان 

مثال عدم وجود البنت ووجود بنت ابن ستأخذ النصف فإن  حجب النقصان يعين
وجدت البنت حجبتها من النصف إىل السدس نزلت هذا نسميه نقصان وهو اآلن ال 

 يسقط(  :يريد هذا هو يتكلم اآلن عن حجب الشخص الذي يسبب احلرمان، قال
لكلية؟ هو يتكلم عن األجداد من الذي يسقطهم إلدالئهم به )  ألب "١"األجداد

( تسقط )  و(  كذلك)  ألقرب( من األجداد )  األبعد( يسقط ) و ( : األب، قال
لوالدة واألم أوالهن )  ألم( من قبل األم واألب  "٢" ) اجلدات ألن اجلدات يرثن 

ا الوالدة  ) و ( البن ومل مل يدل به لقربه  "٣" ) االبن ولد( يسقط )  و( ملباشر
أي األخ الشقيق أو األخت الشقيقة ذكرا كان أو أنثى  "٤" ) يناألبو  ولد( يسقط 

لفرع الوارث من الذكور  يعين معناه أن األخ الشقيق واألخت الشقيقة يسقطان 
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لعكس واألخوات إن تكن بنات  ث  إل ألب لكن ال يسقطان حرما  ( ويسقطان 
األب  ولد( يسقط )  و ( اإمجاعحكاه ابن املنذر )  وأب( وإن نزل )  بن وابن ابن

البن وابنه وإن نزل واألب  وهو أخ أو أخت ألب" ٥" ) م ألخ( أي  )  ألبوين و
ألخت ألبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت االبن  وهو الشقيق ألن األخت و

الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغري تتنزل منزلة أخيها تصبح مثل أخيها مثل ما مر معنا، 
لولد( يسقط )  و( : ادسالس وهو األخ ألم واألخت ذكرا كان أو أنثى )  ولد األم 
ألب وأبيه( كذلك )  وبولد االبن( ألم  الحظوا قال أن ولد األم يسقط  وإن عال)  و

لبنت وبولد االبن وهو  لولد و لولد يعين سيسقط  بولد االبن قال أول شيء يسقط 
يب األب وإن ) ويسقط به  ( ألب وأبيه وإن عالابن االبن وبنت االبن وكذلك  أي 

وابنه لقربه ومن ال يرث لرق أو قتل أو " ٨" ) عم( كل )  و "٧" كل ابن أخ( عال 
يقصد هذا الذي مسيناه حجب بوصف وهو  اختالف دين ال حيجب حرما وال نقصان

  .رق وقتل واختالف دين
  ب العصبات

 "أ" وهم كل من لو انفرد( شد بعضهم أزر بعض من العصب وهو الشد مسوا بذلك ل
املقصود هنا أخذ املال كله جبهة واحدة يعين هي جهة القرىب  ) ألخذ املال جبهة واحدة

أي اجلهة القريبة واجلهات وهي البنوة هذه اجلهة األوىل واجلهة اليت تليها األبوة مث اجلهة 
إلخوة مث العمومة وبنوهم داخلني يف جهة الثالثة اليت تليها هي اجلدود مع اإلخوة مث بنو ا

واحدة مث الوالء وهكذا مث إن كانت يف جهة مقدمة حجب من بعده ومن كان يف نفس 
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لقرب يعين يكون مثال ابن ابن  لقوة،  لقرب وبعد ذلك  اجلهة ننظر يف اجلهة نفسها 
فوا يف القرب أما إذا وابن ابن ابن فيه واحد أقرب من الثاين فهم اتفقوا يف اجلهة لكن اختل

تساووا يف القرب مثال ابن أخ وابن ابن أخ سنقدم األقرب مع احتادهم يف اجلهة فكلهم 
من جهة واحدة لكن أحيا يتحدون يف اجلهة والقرب مثل ابن أخ وابن أخ هؤالء احتدوا 

لقوة فننظر هل كالمها شقيق أو ألب أو خم تلفان جهة واحتدوا قر فالتمييز بينهم يصري 
فإن كان كالمها لشقيق ابن أخ شقيق إذاً بينهم أما إذا كان واحد فيهم ابن أخ شقيق 

والثاين ابن أخ ألب فيصري العاصب يف هذه احلالة ابن األخ الشقيق، ملاذا قدم للجهة؟ 
لقوة قال فباجلهة  لقرب واحد، بل  لقرب؟ ال كلهم  اجلواب ال كلهم جهة واحدة، 

لقوة جعل، لكي تتضح الصورة سيذكر مثال واحد التقدمي مث بقرب ه وبعدمها التقدمي 
عندك ابن أخ ألب وعندك ابن ابن أخ شقيق فمن العاصب كلهم من جهة واحدة؟ 

العاصب األقرب ابن أخ ألب أكرب من الشقيق فاجلهة واحدة هل ننتقل للقوة أم للقرب؟ 
لقوة، للقرب فاألقرب ابن أخ ألب فهو يرث، لو احتدا يف ال قرب ننتقل إىل التفضيل 

كاألب واالبن وابن االبن والعم وحنوهم واحرتز بقوله جبهة واحدة عن ذي : قال
لفرض والرد فقد أخذه جبهتني  الفرض خذه  يعين جبهتني، انتبهوا لو فإنه إذا انفرد 

مات امليت وترك بنت فقط بنت فللبنت النصف وإذا مل يوجد وارث فلها ردا فتأخذ 
لنصف فرضا والباقي ردا وال تعصيب فتصري أخذت كل املال لكن أخذته من جهتني ا

خذ كل املال جبهة واحدة وهو  لرد لكن هذا العاصب  لفرض و بسبب جهتني 
خذ ما بقي( : التعصيب، قال ويسقط  ،"ب" بعد ذوي الفروض)  ومع ذي فرض 

خذ شيء هذا  هذا يصري احلالة الثالثة إذا استغرقت الفروض الرتكة " ج"يسقط وال 
م ابن فابنة وإن نزل( فالعصبة من يرث بال تقدير ويقدم أقرب العصبة  ألنه )  فأقر

هذه اجلهة  ألن سائر العصبات يدلون به)  مث األب( هذه اجلهة األوىل، جزء امليت 
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ى هذا يعين له حق والدة عل دألنه أب وله إيال)  وإن عال( أبوه )  مث اجلد( الثانية، 
وهو توريثه  فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم)  مع عدم أخ ألبوين أو ألب(  الوارث

معهم إذا كان ال يوجد صاحب فرض فاخلياران وإن كان وجد صاحب فرض ثالثة 
 أي مث بنو األخ الشقيق)  مث بنومها( أي مث األخ ألبوين مث ألب )  مث مها( خيارات 

جلهة الثالثة ستشمل اجلد مع اإلخوة مث بنومها هذه اجلهة بنومها هي اجلهة الرابعة يعين ا
)  أبدا مث عم ألبوين مث عم ألب مث بنومها كذلك( مث بنو األخ ألب وإن نزلوا  الرابعة،

هذه اجلهة اخلامسة وهم األعمام وبنو األعمام كلهم جهة واحدة لكن سنفضل األعمام 
لق لقرب؟  جلهة أم  لنسبة لألجداد أبو األب وأبوه أيهم على بين األعمام مباذا  رب 

مث أعمام أبيه (  فيقدم بنو العم الشقيق مث بنو العم ألبأقرب؟ أبو األب وهكذا 
اآلن الحظوا عم األب هذا أقرب  ) ألب مث بنوهم كذلك( أعمام أبيه )  مث ألبوين

ك أقرب وأعمام أب األب هذا أعلى يعين عمك املباشر هذا أقرب من عم أبيك وعم أبي
مث أعمام ( يقدم ابن الشقيق على ابن األب من عم جدك وهكذا لكن اجلهة واحدة، 

إىل أن نصل إىل  مث أعمام أيب جدة مث بنوهم كذلك وهكذا)  جدهم مث بنوهم كذلك
أقرب وإن  مع بين أب( وإن قربوا )  ال يرث بنو أب أعلى( أبينا آدم عليه السالم، 

هلها فما بقي فألوىل رجل ذكر حلديث ابن عباس يرف)  نزلوا عه أحلقوا الفرائض 
ام واجلهالة يعين  متفق عليه وأوىل هنا مبعىن أقرب ال مبعىن أحق ملا يلزم عليه من اإل

ام لكن إذا قلنا أقرب واضح من هو فاالبن أقرب من  لو قلنا أحق يصري فيها جهالة وإ
وابنه وإن )  ألب فأخ( وهكذا،  األب واألب أقرب من اجلد والعم أقرب من ابن العم

ابن أخ ( أخ ألب أوىل من )  ابنه و( من )  و( ولو شقيقا )  أوىل من عم( نزل 
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طبعا معروف ملاذا أخ ألب أوىل من العم فرق يف اجلهة، اجلهة خمتلفة، واألخ  ) ألبوين
 ألنه: أوىل من ابن األخ يعين يقصد أن هذا ليس الختالف اجلهة ولكن للقرب، قال

أخ  أو ابن أخ ألب أوىل من ابن ابن( أي ابن األخ ألبوين )  وهو( أقرب منه 
يقدم من ( يف الدرجة كأخوين وعمني )  ومع االستواء( لقربه  هذا للقرب ) ألبوين
ولو  "١" ) فإن عدم عصبة النسب ورث املعتق( على من ألب لقوة القرابة )  ألبوين

لوالء وهم عصبة هذه لعصبة الوالء، العصبة سينق أنثى سمون عصبة النسب وعصبة 
لنفس، هو يقول إذا عدم عصبة النسب ننتقل إىل الوالء قال ورث املعتق هذا شرحناه 

لتعصيب،  ولو أنثى يعين ولو كانت املعتق أنثى وهذا املوضع الوحيد اليت ترث فيه األنثى 
لقوله النساء ما فيهم عصبة، وليس يف النساء طرا عصبة إال اليت منت بعتق الرقبة، وإال 

األقرب فاألقرب   أي عصبة املعتق،" ٢" )مث عصبته ( ملن أعتق متفق عليه ملسو هيلع هللا ىلص الوالء 
اآلن العبد ملا مات وله مال ومل يتزوج ما عنده أوالد أو تزوج لكن ما عنده أوالد  كنسب

عتق غري موجود ميت وأوالده فالزوجة أخذت ربعها والباقي للمعتق، السيد الذي أعتق، امل
ئه، ما فيه، إخوته، ما فيه، أبناء اإلخوة، ما  موجودين عصبته فننتقل إىل أوالده، ما فيه، أ

 مث موىل املعتق فيه، العم أو ابن العم، ما فيه هذا معىن مث عصبته األقرب فاألقرب نسبا،
لنسب ، من هو موىل املعتق؟ يعين العبد ملا أعتق ومات وعنده ما"٣" ل وليس له وريث 

لعصبة انتقلنا للمعتق فوجد املعتق مات ومل يرتك أحدا لكن املعتق ترك  لفرض وال  وال 
سيدا أعتقه معناه واحد أعتق عبد والعبد أعتق عبد آخر فهذا العبد األخري ملا مات ترك 

ه مات أيضا قبل العبد فرتك سيده يعين معتق امل عتق وهكذا سيده املعتق واملعتق وجد
يعين سريث العبد إذا مات وأ أقصد عبد أعتق وال أتكلم عن عبد فالعبد إذا مات ال 

أحد يرثه فماله لسيده، نتكلم عن عبد معتق وترك ماال وال وارث له فآخر وارث يرثه هو 
ئه، إخوانه، أوالد  معتقه فإن مل يكن له معتق نبحث عن عصبة املعتق وهم أبنائه، أ
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مامه، أبناء أعمامه، مث معتقيه فهذا معتق املعتق وهكذا فإذا ما فيه معتق املعتق إخوانه،أع
ه مات معتق املعتق لكنه ترك ابنا أو أ أو أخا أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو  وجد

ب "  ٦" مث ذووا األرحام " ٥"مث الرد " ٤"مث عصبته كذلك  معتق آخر وهؤالء هلم 
  .خاص

لغريا( فصل   )لعصبة 
أي ابن االبن مع بنت االبن )  ابنه( يرث )  و( مع البنت مثليها ) يرث االبن  (

األخ ( ويرث } يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني { مثليها لقوله تعاىل 
لقوله )  ألب مع أخت مثليها( يرث األخ )  و( مع أخت ألبوين مثليها )  ألبوين
كم عددهم اآلن } نوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني وإن كا{ تعاىل 

لغري؟ االبن مع البنت  وطبعا بنت " ٢"، ابن االبن مع بنت االبن "١"الذين يعصبون 
االبن قد تكون أخت وقد تكون بنت عمه، األخ ألبوين وهو األخ الشقيق مع األخت 

واالبن : معها يف بيت واحد قالوهذا جي" ٤"، األخ ألب مع األخت ألب "٣"الشقيقة 
ن يف املرياث، واالبن هذا يشمل اثنني االبن وابن االبن، واألخ  ث يعصبا واألخ مع اإل
ث معناه االبن مع البنت وابن  يشمل اثنني األخ الشقيق واألخ ألب،وملا نقول مع اإل

خت ألب االبن مع بنت االبن واألخ الشقيق مع األخت الشقيقة واألخ ألب مع األ
لغري  ن يف املرياث أي تعصيب  وكل عصبة غريهم أي غري هؤالء األربعة كابن يعصبا

إذاً هذه القاعدة  ) ال ترث أخته معه شيئا(  األخ أو العم وابن العم وابن املعتق وأخيه
ال تصدق على العم نقول العم والعمة وابن العم وبنت العم فهذا ينحصر يف هؤالء األربعة 
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ا من ذوي األرحام والعصبة مقدم عليهم واألخ فقط االبن  عم أحدمها أخ  وأبناء( أل
 تعصيبا)  هلما( بعد فرضه )  والباقي( أوال )  فرضه له( هلا )  أو زوج( للميتة )  ألم

نه ابن  يقول إذا كان ابن عم أحدمها أخ ألم يعين هو ابن عم وهو أخ ألم فنورثه مباذا 
ال الثنني عم أم أخ ألم أم  فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فرتكتها ثنني؟ 

لسوية  يعين زوجها هو نفسه ابن عمها، ماتت املرأة وتركت زوجها هو ابن عمها بينهما 
فإن نظر إليه كزوج سريث الربع وإن نظر إليه كابن عم أقرب عاصب سريث الباقي 

الثنني نعطيه الربع على أنه زوج  ونعطيه الباقي على أنه عاصب والحظوا يقول أن فنورثه 
هذه املرأة ماتت عن بنت فالبنت هلا النصف والزوج له الربع فرضا وله الباقي تعصيبا وهلذا 

لسوية، ألن البنتني سريثن وإن تركت معه بنتني فاملال بينهم أثال قال فرتكتها بينهما 
( ذوي )  ـويبدأ ب ( :ثني فالباقي له، قالالثلثني وهو سريث الربع وعاصب فإذا أخذ الثل

هلها فما )  وما بقي للعصبة( فيعطون فروضهم )  الفروض حلديث أحلقوا الفرائض 
، انتبهوا هلذه املسألة تسمى احلجرية أي العصبة)  ويسقطون( بقي فألوىل رجل عصبة 

أي العصبة )  سقطونوي( : وإذا أردمت أحسن أمسائها اليمنية وأسوأ أمسائها احلمارية، قال
، اآلن ذكر املصنف قاعدة  اإلخوة األشقاءحىت إذا استغرقت الفروض الرتكة ملا سبق

أي العصبة إذا )  ويسقطون( : مث ذكر مسألة اختلفوا يف استثنائها من القاعدة، قال
يف ( حىت اإلخوة األشقاء  :هذا ُمَسَلم مث قال استغرقت الفروض الرتكة ملا سبق

يعين يف املسألة احلمارية هذا ليس مبسلم هذا حمل خالف، ما هي احلمارية؟  ) احلمارية
الزوج له  وهو زوج وأم وإخوة ألم وإخوة أشقاء للزوج النصف ولألم السدس :قال

واألخوة  ولإلخوة من األم الثلث: النصف،واألم هلا السدس لوجود مجع اإلخوة مث قال
خذون الباقي اآلن املسأل ة من ستة الزوج له النصف أي ثالثة واألم هلا األشقاء عصبة 

السدس من ستة واحد فأصبحت أربعة واإلخوة ألم هلم الثلث أي اثنان انتهت استغرقت 
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الرتكة فجئنا لإلخوة األشقاء عصبة فيأخذون ما تبقى وما تبقى شيء، أفال تالحظون أمرا 
ألمه ورثوا وإخوته األشقاء مل غريبا يف هذه املسألة وهو أن اإلخوة ألم ورثوا إخوة امليت 
للزوج النصف ولألم  :يرثوا هذه املسألة احلمارية وملاذا مسيت محارية؟ سنعرف قال

اكتبوا  السدس ولإلخوة من األم الثلث ويسقط األشقاء الستغراق الفروض الرتكة
 عندها وعنه ال يسقطون ويشاركون اإلخوة ألم وهو قضاء عمر  األخري ومذهب

وروي عن علي وابن : مالك والشافعي، وإسقاطهم هو مذهب أمحد وأيب حنيفة، قال
نيا  مسعود وأيب بن كعب وابن عباس وأيب موسى  وقضى به عمر أوال مث وقعت 

أمري املؤمنني هب أن أ كان محارا   أي األشقاء فأسقط ولد األبوين فقال بعضهم
حلماريةأليست أمنا واحدة فشرك  ت هب أن  بينهم ولذلك مسيت  ويف بعض الروا

أ كان حجرا ملقى يف اليم لذلك مسيت اليمية واحلجرية إذاً املذهب إنه ال وحنن منشي 
م عصبة فيأخذون ما تبقى والقول الثاين الذي قضى به عمر أخريا  على القياس وهو أ

دة فورثهم  وهو أنه ال فهؤالء إخوة ألم واألخوة األشقاء يف  احلقيقة هم إخوة ألم وز
كأخوة ألم يعين أدخلهم يف بعض واعتربهم كلهم إخوة ألم هذا هو القول الثاين والظاهر 

  .أنه هو الصواب وهللا تعاىل أعلم
  ب أصول املسائل والعول والرد

والفروض ستة نصف وربع ومثن وثلثان وثلث ( أصل املسألة خمرج فرضها أو فروضها 
الجتهاد)  وسدس هو الذي فيه اختالف  هذه الفروض القرآنية وثلث الباقي ثبت 

هل ثلث الباقي يعترب فرض أم هو ليس فرضا هذا املعىن يقول هذا الذي ورد يف القرآن 
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وأما ثلث الباقي فهذا اجتهاد ومرمعنا ثلث الباقي يف مسألة العمريتني ويف مسألة اجلد، 
واألصول ( أربعة ال عول فيها أو ثالثة يدخلها العول أصول املسائل يقول سبعة وهي إما 

هذا األصل " ١" من اثنني)  فنصفان( أربعة ال عول فيها وثالثة قد تعول )  سبعة
ليتيمتني األول   كزوج  ) أو نصف وما بقي( كزوج وأخت شقيقة أو ألب ويسميان 

هذا األصل الثاين " ٢" وما بقي من ثالثة)  وثلثان( خمرج النصف )  اثنتني من( وعم 
كأم )  بقي أو ثلث وما( البنتني هلما الثلثان والعم عاصب  خمرج الثلثني كبنتني وعم

وأختني  ثلث أي الثلثان والثلث كأختني ألم) أو مها ( وأب من ثالثة خمرج الثلث 
حدمها)  ثالثة من(  لغري أم ثلثان لغريمها يعين عند  لتساوي خمرج الفرضني فيكتفي 

ألة فيها نصف ونصف فاملسألة من اثنني فإذا كان ثلث وثلث فاملسألة من ثالثة أو مس
ثلث وما بقي فاملسألة من ثالثة وربع وما بقي ستكون من أربعة مثل زوج له الربع وابن 

وما بقي كزوج وابن من أربعة )  وربع( عاصب من أربعة إذاً أربعة هذا األصل الثالث 
الزوجة مثن واالبن عاصب من مثانية وهو  كزوجة وابن) بقي  أو مثن وما (خمرج الربع 
من أربعة  (كزوج وبنت )  مع النصف( ربع )  أو( من مثانية خمرج الثمن  األصل الرابع

ألربعة وجنعلها هي أصل  ) ألن األربعة واالثنني االثنني تدخل يف األربعة فإذاً نكتفي 
 عم و مثن مع نصف كزوجة وبنت )  و( لدخول خمرج النصف يف خمرج الربع  املسألة

: الزوجة مثن والبنت نصف والعم عاصب فعند مثانية واثنني االثنني تدخل يف الثمانية قال
ال  ) تعول ال( أصول )  فهذه أربعة( لدخول خمرج النصف يف الثمن )  من مثانية( 

 هذه األربعةألن العول ازدحام الفروض وال يتصور وجوده يف واحد من يدخلها العول 
كزوج )  والنصف مع الثلثني( : اآلن سينتقل إىل األصول اليت تعول وهي ثالثة قال

كيف لتباين املخرجني وتعول لسبعة  ٥يعترب األصل رقم وأختني لغري أم من ستة 
 ٣، ٢صارت اآلن ملا نقول نصف وثلثني النصف من اثنني والثلثان من ثالثة عند 
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( النصف مع )  أو( فلذلك يكون األصل ستة  ٦=٣×٢رب العالقة بينهم تباين فنض
من ستة لتباين املخرجني  الزوج نصف واألم ثلث والعم عاصب كزوج وأم وعم)  الثلث

من ستة لدخول  عاصبوعم  سدس وأم نصف كبنت)  السدس( أو النصف مع 
)  من ستة( كأم وابن )  وما بقي(  أي السدس)  أو هو( خمرج النصف يف السدس 

األصل الستة يعول إىل سبعة  ) عشرة شفعا ووترا إىل(  الستة)  وتعول( رج السدس خم
كزوج وأخت  فتعول إىل سبعةوإىل مثانية وإىل تسعة وإىل عشرة هذا معىن شفعا ووترا 

لغري أم وجدة ولثمانية كزوج وأم وأخت لغريها و إىل تسعة كزوج وأختني ألم وأختني 
وأخوين ألم وأختني لغريها وتسمى ذات الفروخ لكثرة لغريها وإىل عشرة كزوج وأم 

خذ واحدة منها قال تعول إىل سبعة كزوج وأخت لغري أم وجدة فالزوج له عوهلا ، دعو 
النصف واألخت لغري أم نصف واجلدة سدس فاملسألة من ستة الزوج له نصف أي ثالثة 

موع  سبعة وأصال املسألة ستة واألخت هلا نصف ثالثة واجلدة هلا سدس واحد فصار ا
كل هذا يف الدرس املوسع ... فإذاً عالت املسألة من ستة إىل سبعة، خذوا األخرية قال 

إىل عشرة مثل زوج نصف وأم سدس وأخوين ثلث وأختني ثلثني فصارت املسألة من : قال
، ١، واألم سدس ٣ستة الزوج له النصف ثالثة احسبوها وامجعوها بيدكم الزوج نصف 

عال إىل عشرة مث  ٦عشرة فاألصل  ٦، مع ٤، واألختان ثلثان ٦، ٢األخوين ثلث ، و ٤
الزوج له الربع والبنتني ثلثان  كزوج وبنتني وعم من اثين عشر) والربع مع الثلثني  (: قال

ا يف بعض ب ٣، ٤والعم عاصب فصار عند  وهو األصل رقم  ١٢األصل من  ١٢نضر
كزوجة وأم وعم من اثين عشر  )  الثلث(  الربع مع ) أو( لتباين املخرجني : قال ٦

من اثين (  عاصب وابن سدس وأم ربعكزوج )  السدس( الربع مع )  أو (كذلك 
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ما يقبالن القسمة على  للتوافق)  عشر فإذا  ٢توافق بني األربعة والستة يتوافقان على أ
يف وفق الثاين  فنضرب كامل أحدمها ٣=٢وإذا قسمنا الستة على  ٢= ٢على  ٤قسمنا 

إىل سبعة عشر ( اإلثنا عشر )  وتعول(  :، قال٣أو األربعة يف  ٢يعين إما الستة يف 
لزوج قال ١٧، ١٥، ١٣ستعول إىل  ١٢معناه  ) وترا  فتعول لثالثة :فقط وال تعول 

كزوج وبنتني وأم وخلمسة عشر كزوج وبنتني وأبوين وإىل سبعة عشر كثالث   عشر
أخوات ألم ومثان أخوات ألبوين وتسمى أم األرامل وأم  زوجات وجدتني وأربع

فتعول لثالثة عشر قال يف البداية كزوج ! تريدون جنرب كيف وصلت هكذا؟ الفروخ
والبنتني  ٣=١٢فلما نقول الزوج له الربع من  ١٢نصف وبنتني وأم قلنا هذه املسألةمن

والثمن مع (  :قال، ١٣فهذه عالت إىل  ٢=وصلنا إلحدى عشر واألم سدس ٨=ثلثان 
( الثمن مع ) أو ( كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق املخرجني )  السدس

( للتباين )  من أربعة وعشرين(  عاصب  وأخ شقيق ثلثنيوبنتني مثن  كزوجة)  ثلثني
ا ال تعول إال مرة  ولذلك تسمى البخيلة) إىل سبعة وعشرين  (مرة واحدة )  وتعول أل

وتسمى ثلثان  وابنتنيأي أب وأم سدس وسدس  وأبوينمثن كزوجة  ٢٧واحدة إىل 
)  على كل( الفاضل )  رد( معهم ) وإن بقي بعد الفروض شيء وال عصبة ( املنربية 

وأولو { لقوله تعاىل  اكتبوا عنوان جانيب مسألة الرد أي بقدر فرضه)  فرض بقدره( ذي 
ما ليسا من ذوي  رد عليهماغري الزوجني فال ي} األرحام بعضهم أوىل ببعض  أل

الرد يكون على أصحاب الفروض والعصبة إال الزوج والزوجة ال يرد عليهما فنعطي  القرابة
فإن كان من يرد عليه : الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها ونرد الزائد على الورثة الباقني قال

أو جدات  كبنات "ب"من جنس  أخذ الكل فرضا وردا وإن كانوا مجاعة "أ" واحدا
فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد  "ج" فبالسوية وإن اختلف جنسهم

واألخ ألم  هلا السدس اجلدة فجدة وأخ ألم من اثنني السهام املأخوذة أصل مسألتهم
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له السدس ختيلوا معي أن جدة سدس وأخ ألم سدس واملسألة من ستة أعطينا كل واحد 
نعدل املسألة نفسها وجنعل املسألة بدل من ستة جنعلها واحد واحد  والباقي نرده عليهما ف

ألن  وأم وأخ ألم من ثالثة وأم وبنت من أربعة وأم وابنتان من مخسة: من اثنني قال
 .األم هلا السدس والبنتني ثلثان يعين واحد وأربعة جمموعها مخسة

اثنان واألخ ألم ألن األم هلا الثلث فجدة وأخ ألم من اثنني وأم وأخ ألم من ثالثة : قال
البنت هلا النصف نصف  وأم وبنت من أربعة له واحد إذاً املسألة صارت من ثالثة،
األم هلا السدس واحد من  وأم وابنتان من مخسةالسدس ثالثة واألم هلا واحد أربعة، 

ستة واالبنتان هلما الثلثان يعين أربعة من ستة فإذا مجعنا الواحد مع األربعة أصبحت 
فإن  وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد :مخسة، قال

كيف هذا؟ الزوجة هلا الربع واألم هلا السدس واألخوين   انقسم كزوجة وأم وأخوين ألم
ألم هلما الثلث تصري املسألة من أربعة يعين الزوجة هلا واحد والباقون كلهم نعتربهم شيء 

حد والباقي ثالثة مث نعمل مسألة لبقية الورثة يعين أقصد واحد يعين يصري الزوجة هلا وا
املسألة األوىل من أربعة الزوجة هلا واحد وثالثة للبقية مث نعمل مسألة خاصة للبقية فيها أم 

وأخوين ألم األم هلا السدس واحد من ستة واإلخوة ألم الثلث اثنان من ستة فصار 
موع ثالثة فردينا املسألة إىل ثالثة ص ارت املسألة الثانية هي مسألة الرد من ثالثة ا

ا  ونصيبهم يف األوىل ثالثة ومسألتهم من ثالثة فما عند مشكلة فنقسمها كما لو أ
وإال ضربت مسألة الرد يف مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ ألم : مسألة واحدة، قال

ينقسم  ني الأصل مسألة الزوج من اثنني له واحد يبقى واحد على مسألة الرد اثن
فتضرب اثنني يف اثنني فتصح من أربعة للزوج سهمان وللجدة سهم ولألخ سهم 
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لتفصيل وعليه  التصحيح لقاعدة وإال فهذا كله مشروح  ختصار وأ أذكر  معىن هذا 
ا اآلن وهي يف حالة إنه يكون زوج وجدة وأخ  أمثلة مملة من كثرة األمثلة ال ميكن إعاد

هم األوىل األصلية ال نعطي للزوج والبقية جنعل هلم سهام مع بعض ألم فصارت مسألت
نية منفصلة مث ننظر بني سهامهم يف األوىل وبني مسألتهم فإما أن  ونعمل له مسألة 

يكون متاثل فإذاً ال مشكلة ومتاثل يعين سهامهم مثل مسألتهم فنقسمها ابتداء أو حيصل 
سألتهم يف أصل املسألة األوىل خنرج جامعة تباين فنضرب سهامهم يف مسألتهم ونضرب م

جديدة وإذا كان بينهم توافق نضرب وفق كل واحد يف الثاين يعين وفق سهامهم يف 
مسألتهم ووفق مسألتهم يف املسألة األوىل فنخرج جامعة جديدة مث بعد ذلك كل واحد 

  .خذ السهام اليت له مضروبة يف وفق املسألة
  قسمة الرتكاتب التصحيح واملناسخات و 

 ) إذا انكسر سهم فريق( التصحيح حتصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بال كسر 
ين سهامهم( أي صنف من الورثة  "١" يعين هذا "أ") عليهم ضربت عددهم إن 

كثالث أخوات لغري أم وعم هلن سهمان على ثالثة ال االنكسار على فريق واحد 
املسألة فتصح من تسعة لكل أخت  تنقسم وتباين فتضرب عددهن يف أصل أخت

حنن يف مسألة تصحيح االنكسار ملا قال ثالث أخوات فلهم ثلثان  سهمان وللعم ثالثة
فيها كسر فالبد  ٣على  ٢يعين هلم من الثالثة اثنان وهن ثالثة أخوات فكيف نقسم 

أصل نصحح فننظر بني السهام وبني الرؤوس إن كان بينهما تباين ضربنا كامل الرؤوس يف 
املسألة وإن كان بينهما توافق ضربنا وفق الرؤوس يف كامل املسألة هذا إذا كان فريق واحد 

أما إذا كان أكثر من فريق معناه كذلك سنثبت سننظر بني كل فريق وسهامه فإن كان 
بينهما تباين أثبتنا كامل الرؤوس وإن كان بينهما توافق أثبتنا الوفق وفق الرؤوس يعين لو  
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م مثال أربعة وسهامهم اثنني فال تنقسم إال بكسر فنأخذ وفق الرؤوس اثنني كان عدده
ألن الرقمني يقبل القسمة على اثنني فنثبت وفق الرؤوس أو كامل الرؤوس وننطلق للفريق 

الثاين وكذلك ننظر مث نثبت إما الوفق أو الكامل مث الفريق الثالث ونثبت إما الوفق أو 
لنسبة لألربعة فإن كان بينهم متاثل أخذ الكامل مث ننظر بني ما اجت مع عند من أرقام 

واحد وإن كان تداخل أخذ األعلى وإن كان توافق ضربنا الوفق يف كامل الثاين وإن كان 
تباين ضربناها يف بعضها مث الناتج نضربه يف أصل املسألة ويف سهام كل ميت هذا الكالم 

 إن وافقه( أي وفق عددهم )  وفقه( تضرب )  أو(  :متر عليه وتدربنا عليه كثري، قال
يف أصل املسألة ( كربع ونصف ومثن )  جبزء كثلث وحنوه( أي عدد سهامهم " ب")

املسألة كزوج وست أخوات لغري أم أصل ) وعوهلا إن عالت فما بلغ صحت منه 
لنصف  املسألة من ستة وعالت لسبعة وسهام األخوات منها أربعة توافق عددهن 
( فتضرب ثالثة يف سبعة تصح من إحدى وعشرين للزوج تسعة ولكل أخت سهمان 

عند التباين كاملثال )  ما كان جلماعته( من الفريق املنكسر عليه )  ويصري للواحد
ألنه يف املثال األول كان للجميع أربعة والوفق اثنني مث سيصبح لكل واحد اثنني  األول

أما إذا كان  كان جلماعته أي وفق ما)  وفقه( حدهم يصري لوا)  أو(  :هذا معناه، قال
عند التباين الرقم الذي كان للجميع سيصبح لكل واحد وعند التوافق الرقم الذي كان 

أي )  وفقه( يصري لواحدهم )  أو(  :للجميع سيصبح وفقه لكل واحد هذا املعىن، قال
" ٢" النكسار على فريقنيكان جلماعته عند التوافق كاملثال الثاين وإن كان ا وفق ما

فأكثر نظرت بني كل فريق وسهامه وتثبت املباين ووفق املوافق مث تنظر بني املثبتات 
لنسب األربع وحتصل أقل عدد ينقسم عليها فما كان يسمى جزء السهم تضربه يف 
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كجدتني وثالثة إخوة ألم وستة أعمام  املسألة بعوهلا إن عالت فما بلغ فمنه تصح
وجزء سهمها ستة وتصح من ستة وثالثني لكل جدة ثالثة ولكل أخ أربعة  أصلها ستة

  .ولكل عم ثالثة
  يف املناسخات فصل

النقل ويف  واملناسخات مجع مناسخة من النسخ مبعىن اإلبطال أو اإلزالة أو التغيري أو
ن فأكثر من ورثة األول قبل قسم تركته"االصطالح  قد حيصل موت وقبل أن " موت 

ن وممكن قبل أن نقسم الرتكة حيصل الثالث أوال حيصل هذه نقسم ال رتكة حيصل موت 
إذا مات شخص ومل ( : احلالة األوىل: تسمى مناسخات، املناسخات هلا ثالثة أحوال
أي  )  كاألول( أي ورثه ورثة الثاين  "١")تقسم تركته حىت مات بعض ورثته فإن ورثوه 

ث ماتوا واحدا بعد أشقاء أو )  كإخوة( كما يرثون األول  ألب ذكور أو ذكور وإ
من الورثة وال ) على من بقي ( أي الرتكة )  فأقسمها( واحد حىت بقي ثالثة مثال 

يعين واحد مات وترك عشرة أبناء وقبل أن نقسم الرتكة مات اثنني مث  تلتفت لألول
عدمه فنقسم على الثالث مث الرابع مث اخلامس مث أرادوا قسمة الرتكة فامليت هنا وجوده ك

م يتساوون ألن ورثة الثاين هم ورثة األول مع إحتاد إرثهم لكن احلالة الثانية ( : البقية أل
يعين ثالثة إخوة مثال كل واحد  وإن كان ورثة كل ميت ال يرثون غريه كإخوة هلم بنون

له ورثة له أبناء معناه هنا احلالة الثانية هي أن يكون امليت الثاين فما بعده كل واحد 
مستقلني ال يرثون غريه،كل ميت له ورثته اخلاصني فهذه هلا طريقة يف العمل يف احلساب  

)  كل ميت على مسألته األوىل واقسم سهم( املسألة )  فصحح :كيف هذه؟ قال
كما لو مات إنسان عن ثالثة بنني مث )  وصحح املنكسر كما سبق( وهي عدد بنيه 

عن ثالثة مث الثالث عن أربعة فاملسألة األوىل من ثالثة  مات األول عن ابنني مث الثاين
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الحظوا سنعمل لكل ميت مسألة مستقلة بعد  ومسألة الثاين من اثنني وسهمه يباينها
ومسألة الثالث من ثالثة وسهمه يباينها  :ذلك نربط مبسألة جامعة توحد اجلميع قال

يف األربعة وهي تباين الثالثة  ومسألة الرابع من أربعة وسهمه يباينها واالثنان داخلة
ا يف ثالثة تبلغ ستة وثال ا فيها فتبلغ اثنا عشر تضر ثني ومنها تصح لألول اثنا فتضر

 :احلالة الثالثة بنيه وللثاين اثنا عشر لبنيه الثالثة وللثالث اثنا عشر لبنيه األربعةعشر ال
)  األوىل( املسألة )  صححت( ن اختلف مرياثهم )  وإن مل يرثوا الثاين كاألول( 

 وقسمت أسهم الثاين( للميت األول وعرفت سهام الثاين منها وعلمت مسألة الثاين 
كرجل )  صحت من أصلها" أ"فإن انقسمت ورثته( مسألة )  على (من األول ) 

خلف زوجة وبنتا وأخا مث ماتت البنت عن زوج وبنت وعم فاملسألة األوىل من مثانية 
أربعة ومسألتها أيضا من أربعة فصحتا من الثمانية لزوجة أبيها وسهام البنت منها 

وإن مل ( سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة ثالثة من أخيه وسهم منها 
ينتها سهام الثاين )  ضربت كل الثانية (مسألته ى سهام الثاين عل" ب" ) تنقسم ( إن 

ومن ( فما بلغ فهو اجلامعة )   األوىليف( إن وافقتها )  وفقها للسهام( ضربت ) أو 
وهو الثانية عند التباين أو )  فاضربه فيما ضربته فيها( أي من األوىل ) له شيء منها 

الثاين أي يف ) من الثانية شيء فاضربه فيما تركه امليت  ومن له( وفقها عند التوافق 
من يرث منهما جيمع عند املوافقة و ) أو وفقه  (عدد سهامه من األول عند املباينة 

إذاً يف احلالة الثالثة من حاالت املناسخة أن يكون ورثة )  فهو له( ماله منها فما اجتمع 
الثاين هم ورثة األول ومعهم غريهم وخيتلف إرثهم يعين هي أصعب حالة فهنا سنعمل 

مسألته  مسالتني مسألة لألول ومسألة للثاين مث ننظر بني سهام امليت الثاين يف األوىل وبني
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فإما أن تتماثل فال مشكلة وإما أن تتباين فنضرب كامل سهامه يف مسألته ونضرب كامل 
مسألته يف املسألة األوىل وخنرج جامعة وبعد ذلك نكمل كل واحد له سهم سيأخذه 
مضروب يف جزء سهمه، وإن كان بينهما توافق فسهامه يف األوىل ومسألته الثانية أي 

كان بينهما توافق فنأخذ وفق السهام ونضربه يف كامل مسألته   مسألة امليت الثاين إن
خذ وفق مسألته ونضربه يف املسألة األوىل فتنتج عند اجلامعة هذه اليت عليها االعتماد  و

مثال املوافقة أن تكون الزوجة أما للبنت امليتة يف املثال : يف توزيع الرتكة كامل، قال
لربع فتضرب السابق فتصري مسألتها من اثين ع شر توافق سهامها األربعة من األوىل 

ربعها ثالثة يف األوىل وهي مثانية تكن أربعة وعشرين للزوجة من األوىل سهم يف ثالثة 
ثنني فيجتمع هلا  وفق الثانية بثالثة ومن الثانية سهمان يف واحد وفق سهام البنت 

عة ومن الثانية واحد يف واحد مخسة ولألخ من األوىل ثالثة يف ثالثة وفق الثانية بتس
بواحد فله عشرة ولزوج الثانية ثالثة ولبنتها ستة ومثال املباينة أن متوت البنت يف 

التوافق هنا أن البنت اليت ماتت وهي امليت الثاين سهامها يف األوىل أربعة املثال املذكور 
فقها واحد نضربه يف بينهما توافق األربعة األربعة واحد و  ١٢فاألربعة و ١٢ومسألتها من 

يف املسألة  ٣فنضرب  ٣تكون  ٤على  ١٢ثالثة ألننا سنقسم ١٢ووفق  ١٢مسألتها 
 ومثال املباينة أن متوت البنت يف املثال املذكور :، قال ٢٤األوىل فتكون اجلامعة من 

ألن مسألتها  عن زوج وبنتني وأم فإن مسألتها تعول لثالثة عشر تباين سهامها األربعة
يف كامل مسألتها ونضرب كامل مسألتها يف  ٤بينهم تباين فنضرب  ٤امها وسه ١٣

ا يف األوىل تكن مائة وأربعة للزوجة من األوىل سهم يف أصل املسألة األوىل  فتضر
ن يف سهامها من األوىل أربعة بثمانية  الثانية بثالثة عشر وهلا من الثانية سهمان مضرو

األوىل ثالثة يف ثالثة عشر بتسعة وثالثني وال جيتمع هلا إحدى وعشرون ولألخ يف 
ثين عشر ولبنتها من الثانية مثانية  شيء له من الثانية وللزوج من الثانية ثالثة يف أربعة 
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ثنني وثالثني الثالث فأكثر ( امليت )  وتعمل يف( : انتهت املسالة، قال يف أربعة 
عة لألولني وتعرف سهام الثالث فتصحح اجلام)  الثاين مع األول( امليت )  عملك يف

لث يكون نفس الكالم، يف امليت الثالث  منها وتقسمها على مسألته يعين لو فيه ميت 
ن نعمل له  ال نتعامل مع املسألة األوىل بل نتعامل مع اجلامعة األخرية مث نعمل ميت 

ا تباين فنبدل مسألة وننظر للميت الثاين بني سهامه يف اجلامعة األخرية وبني مسألته إم
املواضع نلغي سهامه كاملة يف أصل مسألته وأصل مسألته يف اجلامعة األوىل وهذا الكالم 

فإن انقسمت مل حتتج لضرب وتقسم كما  :شرح تفصيال وال نعيده اآلن بل نراجع، قال
سبق فإن مل تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها يف اجلامعة مث من له شيء من اجلامعة 

مضرو يف مسألة الثالث أو وفقها ومن له شيء من الثالثة أخذه مضرو  األوىل أخذه
  .يف سهامه أو وفقها وهكذا إن مات رابع فأكثر

  فصل يف قسمة الرتكات
فيه طرق كثرية لكن : طريقة قسمة الرتكات والقسمة معرفة نصيب الواحد من املقسوم

إذا أمكن نسبة (  :قة النسبةاملصنف هنا ذكر ثالثة طرق فقط فالطريقة األوىل هي طري
أي فلذلك الوارث )  فله( كنصف وعشر )  كل وارث من املسألة جبزء" ١" سهم

له الربع والرتكة  فلو ماتت امرأة عن تسعني دينارا وخلفت زوجا)  كنسبته( من الرتكة 
وأبوين وابنتني فاملسألة من مخسة عشر للزوج منها ثالثة وهي مخس : تسعني دينار قال

يعين هو له مخس  فله مخس الرتكة مثانية عشر ديناراهذه مسألة دخلها العول   سألةامل
ولكل واحد من األبوين اثنان ومها ثلثا مخس املسألة فيكون لكل  ١٨التسعني أي 
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منهما ثلثا مخس الرتكة اثنا عشر دينارا ولكل من البنتني أربعة وهي مخس املسألة 
هذه الطريقة األوىل وهي  أربعة وعشرون ديناراوثلث مخسها فلها كذلك من الرتكة 

خذ نصف املرياث، واحد له الربع سيأخذ الربع، واحد له  لنسبة واحد له نصف الرتكة 
وإن ضربت سهام كل  :هي ضرب السهام: الطريقة الثانية. اخلمس سيأخذ اخلمس

ن قلنا حنيف الرتكة وقسمت احلاصل على املسألة خرج نصيبه من الرتكة " ٢" وارث
وهي أصل  ١٥نقسمها على  ١٨٠=  ٩٠األب مثال له اثنان سنضربه يف الرتكة وهي 

وإن : وهي طريقة القراريط: الطريقة الثالثة. فيكون هذا نصيبه ١٢املسألة سيكون الناتج 
قسمت على القراريط فهي يف عرف أهل مصر والشام أربعة وعشرون قرياطا فاجعل 

املصنف اختصر كثري وإال القراريط الكالم فيها كما مر عددها كرتكة معلومة واقسم  
والذي  ٦والذي له ربع أي  ١٢قرياط فمعناه الذي له نصف الرتكة له  ٢٤طويل عموما 

  .وهكذا ٨له ثلث 
  ب ذوي األرحام

لتنزيل( قرب وال عصبة و  بذيوهم كل قريب ليس  أي بتنزيلهم منزلة من )  يرثون 
لنسبة لذوي األرحام ال نفرق بني  ) سواء( منهم )  واألنثى لذكرا ( أدلوا به من الورثة

ردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد األم الذكر واألنثى  لرحم ا م ال يرثون  فولد ( أل
ملا نقول ولد البنات يعين ابن مطلقا " أ")  البنات وولد بنات البنني وولد األخوات

ا بنت نورثها مرياث بنت وولد البنات بنني يعين بنت البنت نعتربه بنت وبنت البنت نعتربه
بنت االبن نعتربها بنت ابن، ابن بنت ابن نعتربها بنت ابن، ولد األخوات وهو ابن 

ن ( : األخت نعتربه أخت، بنت األخت نعتربها أخت هذا هو مسألة التنزيل قال كأمها
ئهن "ب")  وبنات اإلخوة ن إذا ورثناها بذوي بنت األخ غري وارثة لك مطلقا كآ
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ئهن)  األعمام ألبوين أو ألب (بنات )  و ( :األرحام فننزهلا منزلة أبيها، قال بنت  كآ
أي بنات )  بنيهم وبنات(  العم غري وارثة لكن إذا ورثت بذوي الرحم فرتث ونعتربها عم،

ئهن  ئهم ألم وولد اإلخوة( األخوات أو بين األعمام كآ تربه أخ ابن األخ ألم نع  كآ
واألخوال  "ج:"ألم وابن األخت ألم نعتربها أخت ألم وبنت األخ ألم أخ ألم، مث قال

والعمات والعم ألم كأب وكل جدة أدلت ننزهلم منزلة األم،  واخلاالت وأبوا األم كاألم
ب أعلى من نعتربها أم اكتب عندها كأم،  ب بني أمني هي إحدامها كأم أىب أم أو 

وأبو أم أب وأبو أم أم وأخومها وأختامها  اكتب عندها كجد، جلداجلد كأم أيب ا
من ذوي األرحام )  ملن أدىل به( بفرض أو تعصيب )  مبنزلتهم فيجعل حق كل وارث

فإن كان واحدا أخذ املال كله وإن كانوا مجاعة قسم املال بني من يدلون به ولو بعد 
وإن  :ائل توضح، األمر الثالثاآلن سيذكر مس فما حصل لكل وارث فهو ملن يديل به

)  فإن أدىل مجاعة بوارث(  بقي من سهام املسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم
يعين إذا انفرد الواحد من ذوي األرحام أخذ املال كله وإن كانوا مجاعة  بفرض أو تعصيب

ه عليهم، قال دىل فإن أ( : قسمنا بينهم حبسب طريقة وصوهلم إلينا وإن بقي شيء ردد
واستوت منزلتهم منه بال سبق كأوالده فنصيبه ( بفرض أو تعصيب )  مجاعة بوارث

وبنت ألخت مع بنت  يعين ابن أخت فابن( كإرثهم منه لكن الذكر كاألنثى ) هلم 
أمها ( أي إرث )  حق( هلذه املنفردة : نعترب كأن عند بنتني، قال)  ألخت أخرى
عناه سنقسم املال ثالثة اثنني ابن وبنت ألخت م سوية بينهما)  أمهما ولألولني حق

لسوية بينهما،   (نعطيهم نصيب أخت والثانية بنت أخت نعطيها نصيب أخت قال 
)  كميت اقتسموا إرثه( أي مع من أدلوا به )  منازهلم منه جعلتهم معه وإن اختلفت
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 أي ما عنده صاحب ) فإن خلف ثالث خاالت متفرقات( على حسب منازهلم منه 
 وواحدة ألم السدسوواحدة ألب النصف أي واحدة شقيقة   فرض وال تعصيب،

للخاالت ( الذي كان لألم )  فالثلث( كذلك )  وثالث عمات متفرقات(  السدس 
ن يرثن األم كذلك )  أمخاسا )  للعمات أمخاسا( اللذان كا لألب )  والثلثان( أل

ن يرثنه كذلك  عشرة للعمات ومخسة  ١٥املسألة  جنعل ) وتصح من مخسة عشر( أل
حد اخلمسني لتماثلهما :للخاالت، قال هو يقول مخسة ألنه فيه رد يعين  لالجتزاء 

املسألة أصال من ستة الشقيقة النصف، واألخت ألب السدس، واألخت ألم سدس، 
املسألة من ستة أعطي الشقيقة ثالثة واألخت ألب واحد واألخت ألم واحد فصارت 

فيها رد إىل مخسة إذاً مسألتهم ليست من ستة بل من مخسة لكن ومسألة  مخسة إذاً 
العمات أيضا من مخسة لكن ال جنعل مسألة العمات من مخسة بل من عشرة ألن 

حد اخلمسني  :اخلاالت سيأخذن الثلث والعمات سيأخذن الثلثني، قال لالجتزاء 
ما يف أصل املسألة ثالثة للخاالت من  لتماثلهما ذلك مخسة للشقيقة ثالثة واضر

ولليت ألب سهم ولليت ألم سهم وللعمات عشرة لليت من قبل األبوين ستة ولليت من 
أي )  ويف ثالثة أخوال متفرقني(  :، قالقبل األب سهمان ولليت من قبل األم سهمان

كيف تورثون هكذا؟ ثالث أخوال   أحدهم شقيق لألم واآلخر ألبيها واآلخر ألمها
ترك أخ شقيق وأخ ألب وأخ ألم، كيف املرياث؟ يقول األخ ألم له الثلث  متفرقني كأنه

كما )  لذي األم السدس(  :واألخ الشقيق عاصب واألخ ألب ال شيء له وهلذا قال
فإن  ( وحده ألنه يسقط األخ ألب )  والباقي لذي األبوين( يرثه من أخته لو ماتت 

ألنه صار كأن األم ماتت وتركت أب  ) أبو أم أسقطهم( أي مع األخوال )  كان معهم
ألن األب أسقطهم : وأخ شقيق وأخ ألب وأخ ألم فاألب حيجب اإلخوة وهلذا قال

أي بنت عم ألبوين وبنت عم )  ويف ثالث بنات عمومة متفرقني( يسقط اإلخوة 
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ألنه صار عند بنت عم ألب كأنه عند عم ) املال لليت لألبوين ( ألب وبنت عم ألم 
ئهن فبنت العم  :م شقيق وعم ألم والعم ألم ليس بوارث، قالألب وع لقيامهن مقام آ

قسمت " ج" جبماعة وإن أدىل مجاعة(  :كأن عند عم ألبوين، قال ألبوين مبنزلة أبيها
م م أحياء )  املال بني املدىل  م  "أ")  فما صار لكل واحد( كأ أخذه ( من املدىل 

)  ببعض عملت به "ب" وإن سقط بعضهم(  م ألنه وارثهمن ذوي األرحا)  املدىل به
كأنه عند فيه عمة وبنت أخ كأنه عند أب وأخ فاألب   املال للعمة فعمة وبنت أخ
ألخ ويسقط بعيد من وارث حيجب األخ،  ألب وبنت األخ تديل  ا تديل   قربأل

 .به أقرب أو ال فينزل بعيد حىت يلحق بوارث سقط" ج" اتمنه إال إن اختلفت اجله
ا ذووا األرحام ثالثة  :اجلهات ويدخل فيها فروع  "١")  أبوة( واجلهات اليت يرث 

هذا يعترب على املذهب " ولو ألم" األب من األجداد واجلدات السواقط وبنات اإلخوة
م داخلني يف جهة األبوة،  وبنات األعمام والعمات  "ولو ألم" وأوالد األخواتأ

ويدخل فيها فروع األم من " ٢" ) وأمومة(  :، اجلهة الثانيةجلدوعمات األب وا
األخوال واخلاالت وأعمام األم وأعمام أبيها وأمها وعمات األم وعمات أبيها وجدها 

ا والد البنات وأوالد بنات ويدخل فيها أ "٣") وبنوة(  ،وأمها وأخوال األم وخاال
مااالبن و  وجة مع ذي رحم فرضه كامال بال ولزوج أو ز  من أدىل بقرابتني ورث 

يعين لو تصور املسألة أنه ترك زوج أو زوجة فقط  والباقي لذي الرحم حجب وال عول
وما فيه أصحاب فروض وال عصبة فنعطي الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها والباقي لذوي 

تني وال يعول هنا إال أصل ستة إىل سبعة كخالة وبنيت أخ: األرحام هذا معناه مث قال
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ا أم فلها السدس، ألبوين وبنيت أختني ألم للخالة سهم ولبنيت األختني ألبوين  كأ
  .أي ثلث ولبنيت األختني ألم سهمان أي ثلثان،أربعة 

  ب مرياث احلمل
)  و( بفتح احلاء واملراد ما يف بطن اآلدمية يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى 

من خلف ورثة فيهم (  تتضح ذكورته وال أنوثته الذي مل)  املشكل اخلنثى( مرياث 
لذكورة واألنوثة )  فطلبوا القسمة وقف للحمل( يرثه )  محل ( إن اختلف إرثه 

در فلم )  األكثر من إرث ذكرين أو أنثيني ألن وضعهما كثري معتاد وما زاد عليهما 
بشرط أن تكون  اآلن مات امليت وترك زوجة حامل أو ليس: انتبهوا معي يوقف له شيء

زوجة حامل ممكن تكون زوجة أخيه حامل فهذا محل ممكن يرث وممكن ال يرث فأحيا 
يرث وأحيا ال يرث فلو كانت الزوجة مثال حامل فهذا احلمل إما ابن أو بنت فكم 

احتمال حيتمل؟ إما ابن أو بنت أو ابن وبنت أو بنتني أو ابنني أو احتمال سادس أن 
ي غري وارث فيقول مثل هذا احلمل ممكن ينتظر وال يوزعون الرتكة إىل ميوت، ينزل ميت أ

أن تلد، مث ننظر ما هو ونوزع الرتكة على شيء موجود لكن إذا طلبوا القسمة وقالوا ال 
نريد االنتظار فعند ذلك نعمل مسائل، سنعمل ستة مسائل مسألة إنه ميت ومسألة إنه 

أنثى يعين توأم ومسألة إنه ذكرين ومسألة إنه بنتني ذكر ومسألة إنه أنثى ومسألة إنه ذكر و 
مث بعد ذلك نرى أعلى نصيب سريثه هذا حنجزه والبقية الذين معه الذي يرثون كل واحد 
ال يتغري إرثه يف الستة املسائل نعطيه حقه والذي يتغري إرثه يف بعض املسائل ففي بعض 

ض املسائل يرث وسط فنعطيه أقل املسائل يرث كثري ويف بعض املسائل يرث قليل ويف بع
شيء هذا املضمون ألنه ممكن تطلع هذه مسألته فنعطيه األقل ونوقف جزءا هلذا احلمل 

وقف للحمل األكثر من إرث ذكرين أو أنثيني، وطبعا اليوم ميكن األمر خيتلف : وهلذا قال
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و اثنني يعين لو كان البلد فيه مستشفى متطور واستطاع أن يعرف ما يف البطن واحد أ
ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن : لكن لو ما عند مستشفى سنوقف اثنني، قال

ولالبن ثلث الباقي ويوقف للحمل إرث ذكرين ألنه أكثر وتصح من أربعة وعشرين 
هذا مثال يكون الذكرين فيه أكثر وفيه مثال آخر ذكره املصنف إنه يكون األنثيني أكثر، 

ين يوقف للحمل نصيب اثنني ألنه أكثر ويدفع للزوجة ويف زوجة حامل وأبو : قال
فإذا ولد أخذ ( الثمن عائال لسبعة وعشرين ولألب السدس ولألم السدس كذلك 

يعين لو حصل نقص  وإن أعوز شيء) وما بقي فهو ملستحقه ( من املوقوف )  حقه
أي  يءوإن أعوز ش يعين وقفنا مرياث ذكر فظهر أن يف بطنها ثالثة ذكور وليس ذكر،

إذاً لو ظهر  ن وقفنا مرياث ذكرين فولدت ثالثة رجع على من هو بيدهنقص شيء 
نية ونطلب ممن أخذ شيء ليس له أن يرده،  لبطن ثالثة فنعيد القسمة مرة  ( أن ما 

فإن فرضها السدس مع الولد )  كاجلدة( خذ إرثه كامال ( احلمل )  ومن ال حيجبه
كالزوجة واألم فيعطيان )  اليقني( يعطى )  شيئا( ل احلم)  ومن ينقصه( وعدمه 

حلمل )  ومن سقط به( الثمن والسدس ويوقف الباقي  للشك )  مل يعط شيئا( أي 
سنعطيه إرثه كامال، ومن ينقص إرثه يف " أ"إذاً ثالث احتماالت من ال حيجبه  يف إرثه

من سقط به احلمل ، الثالث واألخري و "ب"حاالت وال ينقص يف حاالت، ومن ينقصه 
ه أنثى سريث معه إذاً فيه  ه ذكر فلن يرث وإذا قدر يعين لو كان أحد الورثة إذا قدر

ألحوط خذ   .حاالت يرث وحاالت ال يرث فدائما 
 "١") ويورث إن استهل صارخا( املولود )  ويرث( : قال املصنف رمحه هللا تعاىل

ألن  صارخا ورث رواه أمحد وأبو داودحلديث أيب هريرة مرفوعا إذا استهل املولود 
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استهالله صارخا دليل حياته ولو مات بعد ذلك فإنه يورث يعين إذا استهل صارخا مث 
 رضع أو "٣" بكى أو "٢" عطس أو( : مات معناه أنه ولد حيا فورث مث مات، قال

كحركة )  حياته( على )  دليل( منه )  وجد أو" ٥" التنفس زمن وطال تنفس أو" ٤"
قصرية )  حركة غري( ألن هذه األشياء تدل على احلياة املستقرة " ٦"ويلة أو سعال ط

ا  انتبهوا اآلن يقول أن احلركة اليسرية القصرية اليت ال تدل على حياة مستقرة ال يرث 
املولود معناه أن املولود إذا ولد ميتا فإنه ال يرث وكذلك لو ولد وحترك حركة يسرية ال تدل 

لعدم )  واختالج( قصرية )  حركة غري( : ر حياة ومات فإنه ال يرث، قالعلى استقرا
 خرجو  مات مث( أي صوت )  وإن ظهر بعضه فاستهل ( داللتها على احلياة املستقرة

ملاذا؟ ألنه ظهر بعضه فالبد أن ينفصل املولود حيا مث إذا مات بعد  ومل يورث)  مل يرث
وإن ( كما لو مل يستهل   ينفصل فال يرث  ذلك يرث أما إذا خرج بعضه ومات قبل أن

إذا استهل أحدمها دون اآلخر مث مات املستهل وجهل )  جهل املستهل من التوأمني
إذاً إذا  ) بقرعة يعني( لذكورة واألنوثة  "أ" ) إرثهما واختلف(  وكا ذكرا وأنثى

فيه واحد منهم  حصل توأم فاستهل أحدمها مث مات وأما الثاين فإنه خرج ميتا معناه إن
لقرعة : يرث والثاين ال يرث فكيف حندد من يرث ومن ال يرث؟ قال كما لو طلق يعني 

لقرعة هذا املعىن مث قال  إحدى نسائه ومل تعلم عينها وإن مل : كذلك حتدد املطلقة 
 خيتلف مرياثهما كولد األم أخرج السدس لورثة اجلنني بغري قرعة لعدم احلاجة إليها

 خيتلف إرثهم مثل ولد األم فله السدس مطلقا لكن إذا كان خيتلف إرثهما يعين يقول إن مل
لو كان توأم ذكر وأنثى واحد فيهم وارث واآلخر غري وارث يعين الذكر منهم وارث واألنثى 

ليست وارثة فهذا متصور ابن األخ وبنت األخ مثال أو ابن العم وبنت العم وحنن عند 
يا مث مات والثاين خرج ميتا وال نعلم من هو الوارث أم غري أحد هذين االثنني خرج ح

لقرعة، قال ثه حلكمنا ولو مات كافر بدار عن محل منه مل ير : الوارث؟ فيقول نعينه 
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هذه املسألة األوىل إذا مات الكافر يف دار ويف بطنه محل نقول مل سالمه قبل وضعه 
سالمه يعين إسالم ا سالمه يف حال يرثه ملاذا؟ حلكمنا  جلنني قبل وضعه ألننا حكمنا 

سالمه مبوت أحد أبويه منه ويرثاحلمل،  إذاً الفرق بني األوىل والثانية أن  صغري حكم 
الثانية لو كان صغري مع والديه وهذه املسألة مبنية على أخرى أنه هذا الصغري لو مات 

سالمه أما إذا كان مع والديه ال حنك سالمه فهو اآلن الصغري كان أحد أبويه حكمنا  م 
سالمه  مع أبويه فكنا حكمنا بكفره مث مات أحد أبويه فلما مات أحد أبويه حكمنا 

سالمه هذا الفرق،  من له شكل ذكر )  واخلنثى( بعد موت األب فهو ورثه مث حكم 
رجل وفرج امرأة أو ثقب يف مكان الفرج خيرج منه البول ويعترب أمره ببوله من أحد 

ه ذكر،  الفرجني ل من آلة الذكر اعترب ل يعين لو كان له آلة ذكر وآلة أنثى و فإن 
فإن  أي أن األسبق منهما هو املعترب،منهما فبسبقه فإن خرج منهما معا اعترب أكثرمها 

لكن اليوم الطب حيدد هل هو ذكر أم أنثى سيعرف هل عنده  )  املشكل( استو فهو 
فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقني ووقف  :قالرحم أم خصية داخلية، 

الباقي لتظهر ذكوريته بنبات حليته أو إمناء من ذكره أو تظهر أنوثيته حبيض أو تفلك 
هذه املسألة الثانية وهو الذي ال  ثدي أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بال أمارة

 وهو األقل ويوقف الباقي يرجى اكتشافه معناه إن رجي اكتشافه يعطى ومن معه اليقني
إنبات اللحية، : إال أن تظهر ذكوريته أو أنوثيته مث ذكر طرق ملعرفة الذكورية واألنوثية قال

اإلمناء أو إذا حاضت معناه أنثى أو تفلك الثدي يعين صدارة الثدي أو إمناء من فرج 
هذا الذي ال املرأة لكن إذا مل يرجى اكتشافه كيف؟ إذا مات أو بلغ وليست له أمارة 

ختصار سنورثه نصف مرياث ذكر ونصف مرياث أنثى هذا  يرجى انكشافه فما احلكم؟ 
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ألنوثة  لذكورية فنصف مرياث الذكر وإذا كان ال يرث إال  هو فإذا كان ال يرث إال 
الثنني فنصف ذكر ونصف أنثى، قال يرث  (: فنصف مرياث أنثى وإذا كان يرث 

ونصف ( بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى إن ورث ) نصف مرياث ذكر 
الزوج  إن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت ألبوين) مرياث أنثى 

له النصف واألخت ألبوين هلا النصف فإذا قدر ولد األب هذا ذكر فهو أخ ألب 
ه أنثى فصارت أخت ألب فيكون هلا السدس تكملة  عاصب ليس له شيء وإن قدر

ما متفاضال أعطي نصف مرياثهما: ثلثني مث قاللل انتقل اآلن إىل طريقة  وإن ورث 
فتعمل مسألة الذكورية مث مسألة األنوثية وتنظر بينهما  :تعامل املسألة احلسابية قال

لنسب األربع وحتصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه يف اثنني عدد حايل 
يف اآلخرى أو وفقها فابن وولد  سألتني فاضربهله شيء من إحدى املاخلنثى مث من 

خنثى مشكل مسألة الذكورية من اثنني واألنوثية من ثالثة ومها متباينني فإذا ضربت 
ا يف اثنني تصح من اثنا عشر للذكر  إحدامها يف األخرى كان احلاصل ستة فاضر

 تربعه سبعة وللخنثى مخسة وإن صاحل اخلنثى من معه على ما وقف له صح إن صح
  .         أي البالغ الرشيد

  ب مرياث املفقود
خالصته إن كان الغالب على سفره السالمة ينتظر حىت يبلغ سنه تسعني سنة مث بعد 

ذلك حنكم مبوته ونقسم تركته وتبدأ زوجته يف العدة، وإن كان غالب غيبته اهلالك فمعناه 
قال رمحه هللا . تعتد زوجته وهكذاأن ننتظره أربع سنوات مث حنكم مبوته فنقسم تركته و 

سر أو سفر ( وهو من انقطع خربه فلم تعلم له حياة وال موت  :تعاىل من خفي خربه 
ألن الغالب )  انتظر به متام تسعني سنه منذ ولد( وسياحة )  كتجارة "أ"غالبه السالمة

ال بلغ إذا كان هو أص أنه ال يعيش أكثر من هذا وإن فقد ابن تسعني اجتهد احلاكم
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كمن " ب" وإن كان غالبه اهلالك( : التسعني فاحلاكم جيتهد يف املدة اليت تنتظر، قال
كدرب )  مهلكة غرق يف مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بني أهله أو يف مغازة

املصنف يقول كدرب احلجاز يعين طريق )  انتظر به متام أربع سنني منذ تلف( احلجاز 
ا : آمن وقطاع طرق فيه خبالف اليوم فهو آمن، قال احلجاز قدميا كان غري أي فقد أل

مدة يتكرر فيها تردد املسافرين والتجار فانقطاع خربه عن أهله يغلب على الظن 
اآلن ماذا نفعل بعدما حكمنا مبوته؟  هالكه إذ لو كان حيا مل ينقطع خربه إىل هذه الغاية

يعين  ) مث يقسم ماله فيهما ( :وات؟ قالسواء بعد بلوغ التسعني أو بعد مضي األربع سن
أي يف مسأليت غلبة السالمة بعد التسعني وغلبة  :يف مسأليت السالمة واهلالك، قال

اآلن حنن قسمنا ماله وحكمنا مبوته فظهر انه حي ورجع فماذا اهلالك بعد األربع سنني 
معناه  ا بهفإن رجع بعد قسم ماله أخذ ما وجد ورجع على من أتلف شيئ :نفعل؟ قال

( السابقة )  ت مورثه يف مدة الرتبصام فإن (: يرجع على الورثة ويسرتد ماله منهم، قال
وهو ما ال ميكن أن ينقص عنه مع )  اليقني( أي حني املوت )  أخذ كل وارث إذا

اآلن العكس ال نتكلم عنه كمورث بل نتكلم عنه كوارث فإن مات  حياة املفقود أو موته
يعين كل الورثة الذين معه سنعمل له قريب هو يرث منه لو كان حيا  مورثه يعين مات

مسألتني مسألة أنه حي ومسألة أنه ميت فالذي معه من الورثة ال خيتلف إرثه سواء قدر 
حياته أو موته ال خيتلف إرثه فنعطيه اليقني والذي خيتلف إرثه مثال يف مسألة احلياة يزيد 

نعطيه األقل والذي حيرم يف بعض املسألتني أو يف إحدى  إرثه ومبسألة املوت ينقص إرثه
(   :املسألتني حنرمه ويصري عند جزء موقوف هذا اجلزء املوقوف إىل أن يتبني حاله، قال

حىت يتبني أمر املفقود فاعمل مسألة حياته ومسألة موته وحصل )  بقي ووقف على ما
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( ساقط يف إحدامها اليقني  أقل عدد ينقسم على كل منهما فيأخذ وارث منهما ال
ت( الذي وقف له )  أخذ نصيبه (املفقود )  فإن قدم أي ومل تعلم حياته )  وإن مل 

الذي مل خيلفه )  حكم ماله( أي حكم ما وقف له )  فحكمه( حني موت مورثه 
يعين معناه إن جاء املفقود  مورثه فيقضي منه دينه وينفق على زوجته منه مدة تربصه

يت فهذا اجلزء الذي أوقفناه له يصبح مال له سينفق على ورثته ينفق أخذ نصيب ه وإن مل 
( ألنه ال حيكم مبوته إال عند انقضاء زمن انتظاره : على ديونه ينفق على أهله، قال

على حسب ما )  ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق املفقود فيقتسمونه
ننا إذا قسمنا املسألة سيكون عند جزء موقوف هذا أليتفقون عليه ألنه ال خيرج عنهم 

  .اجلزء املوقوف ميكن الصلح عليه ألنه ليس للمفقود منه شيء
  ب مرياث الغرقى

م فلم يعلم السابق منهم  ن كأخوين  (مجع غريق وكذا من خفي مو إذا مات متوار
ر  دم أو غرق أو غربة أو  صورة األوىل إذا ما هذه ال معا فال توارث بينهما) ألب 

ملوت( إن )  و( : معا فال توارث بينهما، قال أو هذه الصورة الثانية  ) جهل السابق 
ن مل يدع ورثة كل سبق  مل حيصل اختالف بني الورثة  ) ومل خيتلفوا فيه( علم مث نسي 
أي )  من تالد ماله من اآلخر( من الغرقى وحنوهم )  ورث كل واحد( موت اآلخر 

هذا الذي يسمى أي من اآلخر )  دون ما ورثه منه( بكسر التاء  وقدميه وه من
لتفصيل  )للدور  دفعاً  ( الطريف يرث من تالد اآلخر وال يرث من طريفه هذا كله شرح 

يف الدورة اخلاصة للمواريث معناه إنه سريث من أخيه هذا من ماله القدمي يعين األول 
األول كل واحد يرث من قدمي مال أخيه يعين ال  سريث من الثاين والثاين سريث من

يدخل يف ما دخل على أخيه من تركته هو فريث من قدميه، نقول األصغر سريث من 
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األكرب من ماله القدمي الذي مات وهو موجود مث هذا املال الذي ورثه يصرف على ورثة 
ألخ األصغر األصغر دون أخيه فال يدخل ألخيه شيء وإال معناه سريجع له ماله، وا

ل هذه يرثها أخوه األكرب مث إذا ورثها األكرب  ساعة املوت مثال كان عنده مائة ألف ر
صرفت على ورثة األكرب وإذا صرفت على ورثة األكرب مجيع ورثة األكرب إال األخ الذي 

هذا قول عمر وعلي رضي : مات معه وهذا معىن يرث من تالد ماله دون طريفه، قال
در أحدمها مات أوال ويورث اآلخر منه مث يقسم ما ورثه على األحياء هللا عنهما فيق

يعين دون األخ الذي مات معه مع إنه وارث له لكن ال يرثه فقط من قدميه وال  من ورثته
آلخر كذلك، لثاين كذلك ففي أخوين  يرثه من املال اجلديد مث يصنع  مث يصنع 

هل احلال يصري مال كل واحد ملوىل أحدمها موىل زيد واآلخر موىل عمرو ما وج
وإن ادعى كل من الورثة سبق موت اآلخر وال بينة حتالفا ومل  :، الصورة الثالثةاآلخر
  . يتوار

  ب مرياث أهل امللل
ال (  ـمجع ملة بكسر امليم وهي الدين والشريعة من موانع اإلرث اختالف الدين ف

لوالء ر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ال يرث املسلم حلديث جاب)  يرث املسلم الكافر إال 
اكتبوا عندها وعنه ال يرث يعين مع النصراين إال أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطين 

اختالف الدين وفاقا للجمهور، املذهب اآلن أن اختالف الدين مينع املرياث إال يف 
لوالء يعين: صورتني لوالء إذا كان  أحدمها ُمعِتق والثاين ُمعَتق فإنه حيصل  الصورة األوىل 

املرياث إذا كان أحدمها كافر هذه الصورة األوىل وفيها خالف واجلمهور على عدم 
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وإال إذا : املرياث، يف الصورتني اجلمهور على عدم املرياث يف الصورتني، الصورة الثانية
ر يعين ترغيبا يف اإلمورثه املسلم فريث  أسلم كافر قبل قسم مرياث سالم ويف هذا آ

الكافر املسلم إال ( يرث )  وال(  :وردت كذلك نقول وعنه ال يرث وفاقا للثالثة، قال
لوالء )  لوالء لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال يرث الكافر املسلم وال املسلم الكافر متفق عليه وخص 

يتوارث احلريب (  ـاختالف الدارين ليس مبانع ف)  و( فريث به ألنه شعبة من الرق 
م لعموم النصوص)  والذمي واملستأمن يعين ال جيب أن يكون يف دار  إذا احتدت أد

نة إذا احتدت  واحدة فيمكن أن يكون واحد يف دار حرب واآلخر يف دار آمنة املهم الد
م ال مع  ( :ورث أحدمها اآلخر، قال وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أد

إذاً النصراين يرث  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ال يتوارث أهل ملتني شىت)  ملل شىت اختالفها وهم
واملرتد ال ( النصراين واليهودي يرث اليهودي لكن ال يرث اليهودي النصراين وال العكس، 

من املسلمني وال من الكفار ألنه ال يقر على ما هو عليه فلم يثبت له )  يرث أحدا
ن عناه لو أن املسلم تنصر فهل يرث النصراين؟ ال يرث ألن هذا م حكم دين من األد

املرتد ال يقر على نصرانيته فال نعتربه نصراين بل مرتد واملرتد ال يرث أحد ولن يرثه أحد، 
ألنه ال  يعين يصرف يف مصارف املسلمني)  على ردته فماله يفء( املرتد )  وإن مات( 

وس  اربهيقر على ما هو عليه فهو مباين لدين أق وسي فا اآلن سينتقل إىل مسألة ا
لقرابتني  ملورث مثال فهل نورثه  يتصور فيهم أحيا أن الشخص الواحد يكون له قرابتان 

وس بقرابتني(  :ألنه والعياذ  يبيحون نكاح احملارم، قال غري حمجوبتني يف )  ويرث ا
لقرابتني؟قول عمر وعلي وغريمها إن أسلموا أو حتاكموا إلينا قبل (  ، مىت يرثون 

لو ارتفعوا إلينا وطلبوا أن نقسم مرياثهم نقسمها على الشريعة ونورث ) إسالمهم 
ن وطئ أبوه ابنته فولدت هذا امليت  :لقرابتني، مثال فلو خلف أمه وهي أخته 

ا أختا ا أما والنصف بكو م ،  لطيف، يعين ميكن أن تكون هي أورثت الثلث بكو
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٤٦١  

وأخت يف نفس الوقت، إذا حصل هذا والعياذ  يف املسلم لكن املسلم ال يتصور منه 
نكاح )  وكذا حكم املسلم يطأ ذات رحم حمرم منه بشبهة( إال إذا كان بشبهة نكاح، 
النكاح ال، نقول النسب  ) وال إرث بنكاح ذات رحم حمرم( أو تسر ويثبت النسب 

وس تكون  ا أخت متصور ممكن واحدة مثل ا ا أم وعلى أ هي أمه وأخته فرتثه على أ
ا زوجة  ا أخت وال نورثها على أ وال إرث ( لكن لو كانت أخته وزوجته فنورثها على أ

طل  ) بنكاح ذات رحم حمرم ( كأمه وبنته وبنت أخيه   ألن النكاح ذات الرحم احملرم 
كمطلقته ثال وأم زوجته وأخته   ) ال يقر عليه لو أسلم( نكاح )  بعقد( إرث )  وال

يعين ارتفعوا إلينا وكان متزوج امرأة زوجته ال جيوز بقائها معه وال ترث ألن  من الرضاع
طل، مرياث املطلقة   :العقد 

ئنا يتهم فيه بقصد احلرمان ب مرياث املطلقة   رجعيا أو 
ا، ما حكمه؟ قال ، أو البائن لكنه متهم ببينونتها بقصد"أ"إذاً املطلقة الرجعية  ( : حرما

ن زوجته يف صحته ا يف )  أو( ، "١"مل يتوار)  من أ ومات  مرضه غري املخوف( أ
، قال" ٢" مل يتوار)  به ا يعين خالعها أو طلقها ثال ( لعدم التهمة حال الطالق  :أ
ا يف مرضه )  أو لنكاح وعدم النقطاع ا" ٣" ) املخوف ومل ميت به مل يتوار( أ

ن؟ قال التهمة ن )  بل( : إذاً مىت يتوار يف  ) يف طالق رجعي مل تنقض عدته( يتوار
سواء كان يف   :الطالق الرجعي طلقها طلقة واحدة ويف أثناء العدة مات ترثه، قال

ا يف مرض موته املخوف متهما ( املرض أو يف الصحة ألن الرجعية زوجة  وإن أ
ا  ا ابتداء أو سألته أقل من ثالث فطلقها ثال ) بقصد حرما  أو علق( ن أ
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نتها يف صحته على مرضه أو نتها )  إ ففعله ( كدخوله الدار )  على فعل له( علق إ
 يرثها مل( كما لو وطئ عاقل محاته مبرض موته املخوف )  وحنوه( املخوف )  يف مرضه

ا يف مرض موته خالصة ه لقطعه نكاحها :ملاذا؟ قال إن ماتت)  ذه املسألة أنه إذا أ
نتها يف مرض موته  ا وهذه هلا صور إما أن يبدأ  املخوف وكان متهم بقصد حرما

ا تسأله طلقة واحدة فيطلقها ثال فاآلن صار  املخوف يشرع يبتدئ ابتداء ويطلقها أو أ
وت فأنت طالق متهم أو أنه يعلق طالقها على مرضه املخوف يقول إذا مرضت مرض امل

نتها أي طالقها ثال مثال على فعل أي فعل من األفعال مث يفعل هذا الفعل  أو يعلق إ
ا قال يف هذه احلالة ما  يف مرضه املخوف كل هذه الصور معناه أنه طلقها متهما حبرما

(  "ب"هي )  وترثه( إن ماتت لقطع نكاحها، " أ"احلكم املرتتب؟ احلكم األول مل يرثها 
ا فطلقها يف مرضه  لقضاء عثمان )   العدة وبعدهايف ألنه متهم بقصد حرما

املخوف فلو مات ترثه، لو هي اليت ماتت ال يرثها هذا املعىن قال وترثه يف العدة وبعد 
ما مل ( : العدة لكن بعد العدة ترثه بشرطني أال تكون قد تزوجت وأال ترتد وهلذا قال

ختيارها ما ينايف نكاح )  تتزوج أو ترتد ا فعلت  فيسقط مرياثها ولو أسلمت بعد أل
ا فإنه ال يرثها لكن ترثه األول  إذاً من طلق زوجته يف مرضه املخوف متهم بقصد حرما

ويثبت اإلرث له  :قال. يف العدة وبعد العدة بشرط أال تكون قد تزوجت أو ارتدت
ا املخوف ما يفس ا إن فعلت يف مرض مو لكن املصنف قيد ذلك خ نكاحها دو

مت بقصد حرمانه، "أ" يف العدة مادامت معناه مادامت يف العدة يعين ال " ب" إن ا
وعنه يثبت له اإلرث حىت بعد العدة جزم به يف اإلقناع "بعد العدة وهذا هو املذهب 

ا يف العدة أما بعد العدة فال، والرواية الثانية نعم   .والفروع يعين املذهب أ
  مبشارك يف املرياث اإلقرارب 
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لنسب واإلرث أي )  أنه ولو( املكلفني )  الورثة إذا أقر كل(  :شروط ثبوت اإلقرار 
إلرث )  واحد( الوارث املقر  يقول البد أن  من ابن أو حنوه)  للميت بوارث( منفرد 
)  كان أو( اكتبوا عندها إن كان مكلفا، " ٢" املقر به)  وصدق(  ،"١"يقر كل الورثة 

الشرط الثالث أن يكون جمهول  صغريا أو جمنو واملقر به جمهول النسب( املقر به 
هذا الولد الذي " ٣"املقر به من امليتن بشرط أن ميكن كو " أ" ) نسبه ثبتالنسب 

أقر به الوارث وقال هذا أخي من أيب فالبد أن يكون بينه وبني أبيه أقل شيء عشر 
اجلماع من ابن تسع فلو أقر بشخص وقال هذا أخي وبينه وبني سنوات ألنه ال يتصور 

)  و( " ٤"ينازع املقر يف نسب املقر به وإن ال أبيه تسع سنوات فال ميكن يكون منه،
 حيث ال مانعفإذا حصلت هذه الشروط كلها ثبت النسب واإلرث " ب") إرثه( ثبت 

ويعترب  فكذلك يف النسبألن الوارث يقوم مقام امليت يف بيناته ودعاويه وغريها 
ما من مجلة الورثة، املقصود أن الزوج أو  إقرار زوج وموىل إن ورلثبوت النسب  أل

به بعض الورثة ومل )  أقر وإن( الزوجة أو املوىل لو كانوا ضمن الورثة فالبد من إقرارهم، 
 أما لو ثبت يثبت نسبه بشهادة عدلني منهم أو من غريهم ثبت نسبه من مقر فقط

النسب بشهادة عدلني فإنه يلزم اجلميع ويرث معهم، قال إذا مل توجد بينة تثبت نسبه من 
امليت فعند ذلك يثبت نسبه من مقر فقط فالذي أقر من األوالد أن هذا أخي فيصري هو 
خ للباقي ويصري يلتزم هذا املقر بنسبته حبصته يف اإلرث يدخل معهم،  أخوه لكن ليس 

افرض أن هذا الذي أقر الذي قال  يف يده إن أسقطه يده أو ماوأخذ الفاضل ب :قال
نه ابن للميت أليس إقراره يسقطه  هذا ابن للميت لو كان هذا أخ للميت وأقر لشخص 

بن آخر إذاً سيشاركه  من املرياث ويعطيه كل احلصة اليت أخذها وإذا كان هو ابن فأقر 
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نصف ما عنده بل يعطيه احلصة اليت تناسب يف املرياث إذاً يعطيه حصته وال نقول يعطيه 
خ مثله( فلو أقر : قال. وستعرفون كم هي أي )  فله( أي مثل املقر )  أحد ابنيه 

أي يد املقر ألن إقراره تضمن أنه ال يستحق أكثر من ثلث )  ثلث ما بيده( للمقر به 
الرتكة يعين هم اثنني ملا أقر وقال هذا أخي إذاً كأنه يقول أ ال استحق إال ثلث  الرتكة

إخوة واحد أقر والثاين رفض قال ال هو أخي وال شيء فالذي أقر وقال نعم هذا أخو 
فأقر على نفسه أنه ال يستحق إال الثلث فيعطيه الزائد والباقي يطالب فيه املنكر إن أعطاه  

ا وإن مل يعطه خالص انتهينا، قال لمقر ويف يده نصفها فيكون السدس الزائد ل :كان 
ينبه أي مخس ما بيده ألنه ال يدعي أكثر من )  هوإن أقر ببنت فلها مخس(  :، مثال 

، مثال مخسي املال وذلك أربعة أمخاس النصف الذي بيده يبقى مخسة فيدفعه هلا
بن دفع له كل ما بيده ألنه حيجبه :لث يعين طريقة  وطريق العمل وإن أقر ابن ابن 

حلساب وهذا مر  أن تضرب مسألة اإلقرار أو وفقها يف معنا يف الدورة املفصلة توريثه 
اإلنكار وتدفع ملقر سهمه من مسألة اإلقرار يف مسألة اإلنكار أو وفقها وملنكر  مسألة

     .                               أي الزائد إلقرار أو وفقها وملقربه ما فضلسهمه من مسألة اإلنكار يف مسألة ا
  القاتل واملبعض والوالءب مرياث 

 من انفرد بقتل مورثه أو(  :مرياث القاتل .الوالء بفتح الواو واملد أي والء العتاق
 بال حق مل يرثه إن( كحفر بئر تعد أو نصب سكني  ) شارك فيه مباشرة أو سببا

لقتل إما  ) قود أو دية أو كفارة( أي القاتل )  لزمه لقتل أو شارك  إذاً من انفرد 
لسبب كأن كان سببا يف القتل ولزمه من هذا القتل قود أي قصاص أو  مبباشرة القتل أو 

تدية أو كفارة فإذاً ال إرث بينهما  يت يف اجلنا  حلديث عمر مسعت :، قالعلى ما 
)  واملكلف وغريه( رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول ليس للقاتل شيء رواه مالك يف موطئه وأمحد 
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٤٦٥  

نون يف هذا  أي غري وإن قتل حبق ( لعموم ما سبق )  سواء( املكلف كالصغري وا
كفرا أشكلت عليهم  ) أو كفرا كأن يقام عليه احلد فيقتل، أو حدا ،أي قصاصا قودا

حىت ابن جاسم قال هذه الصورة ليست يف اإلقناع وال يف املنتهى وال يف الشرح الكبري، 
تد، هو سيصل ملاذا؟ يقول إذا كان القتل حبق فإنه أما لو كان مر  أي غري ردةقال كفرا 

يرثه، مثل للقتل حبق قال كما لو كان القاتل يقتل مورثه قودا أو حدا، أو يف بغي قتل 
ه هذا هو املقصود، أو صال عليه فدافع عن  ه ألنه كان من البغاة فإنه يرث أ االبن أ

ربني فقتله، أو شهادة وارثه، أو قتل نفسه فقتله، أو يف احلرابة كأن األب مثال من احملا
غ يف البغاة أو عكسه يقول يف مجيع هذه الصور سريثه لكن يف مسألة كفرا قالوا   عادل 
لوالء أو تكون هذه الكلمة أقحمت إقحاما حىت  كأن يقتل املسلم معتوقه الكافر فريثه 

يت أي قطع طريق لئال يتكرر )  أو ببغي(  :ال يتكلف يف تصويرها، قال وإال مع ما 
مبا )  صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه(  ـب)  أو ( األصل يف البغي اخلروج على اإلمام

أو قتل العادل  ( لو كان الوارث هو الذي شهد على املورث وقتل فريثه يوجب القتل
ألنه فعل مأذون فيه فلم مينع )  ورثه( كقتل الباغي العادل ) الباغي وعكسه 

نا من القاتل إذاً القاتل إذا كان حبق يرث أما إذا كان القتل ينبين عليه قود أو  انتهي.املرياث
ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم )  وال يرث الرقيق(  :مرياث الرقيق .كفارة أو دية فال يرث

( يعين سيده أجنيب فال يرث الرقيق وكذلك ولد ألنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنيب 
الذي : مرياث املبعض: انتهينا انتقلوا اآلن إىل عنوان جديد له ألنه ال مال)  وال يورث

بعضه حر وبعضه عبد نقول احلكم أنه سريث ويورث وحيجب بقدر ما فيه من احلرية ال 
ويرث من بعضه حر ويورث وحيجب بقدر ما فيه من ( : قدر ما فيه من العبودية، قال
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هذا إذا مات هو فإرثه لورثته  لقول علي وابن مسعود وكسبه وإرثه حبريته) احلرية 
هذه املسألة اآلن ابن نصفه حر معناه األب  فابن نصفه حر وأم وعم حرانلورثته هو، 

الذي مات حر فاآلن نتكلم عن العبد كيف يرث وال نتكلم عن املبعض كيف يورث فإنه 
ل فإنه ملكها  يورث عادي يعين هذا االبن الذي نصفه حر ونصفه عبد عنده ألف ر

لالبن نصف ماله لو كان حرا وهو  :صفه احلر، مات وترك ابنا فسريث ماله هذا، قالبن
ا مل متر معنا يف الدورة  ربع وسدس ولألم ربع والباقي للعم هذه املسألة أ متأكد ا

املفصلة ولذلك حلوها نقول األم هلا السدس والعم عاصب يرث الباقي واالبن نصفه 
ما كان له لو كان حرا إذاً نسوي له مسألتني املسألة  عاصب فيقول سنعطي لالبن نصف

األوىل لو أنه حر فسيكون العم حمجوب تصبح هكذا ابن حر وأم هلا سدس وعم حمجوب 
فاملسألة من ستة واحد لألم ومخسة لالبن انتهينا مسألة احلرية من ستة، اآلن سنعترب أن 

م له الباقي سيأخذ االثنني فاملسألة من االبن عبد فاملسألة صارت كالتايل أم هلا الثلث والع
ا يف اثنني اجلامعة جنعلها  ثالثة فاالبن يف املسألة األوىل له مخسة جنعل اآلن اجلامعة نضر

تصبح مسألة احلرية من ستة وجزء سهمها اثنان ومسألة العبودية من ثالثة وجزء  ١٢من 
ختصار أصبح نصيب هذا االبن له عشرة يف م سألة احلرية وله صفر يف سهمها أربعة 

مسألة العبودية إذاً سيأخذ نصفها مخسة، األم سيكون هلا يف املسألة األوىل اثنان ويف 
موع ستة ستأخذ نصفها، العم يف املسألة األوىل ال شيء ويف  املسألة الثانية أربعة فا

أمة أو أعتق أو )  ومن أعتق عبدا( : الوالء. الثانية سيأخذ مثانية فله نصفها أي أربعة
بعضه فسرى إىل الباقي أو عتق عليه برحم أو كتابة أو إيالد أو أعتقه يف زكاة أو  

إذاً من أعتق عبدا فله  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص الوالء ملن أعتق متفق عليه)  فله عليه الوالء( كفارة 
لسيد الذي عليه الوالء لو مات هذا العبد وترك ماال وليس له وارث قريب فسريثه هذا ا

لوالء لكن املصنف اآلن بني قال من أعتق عبدا، ذكر الصور ، أو "أ"أعتق عبدا : أعتقه 
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اشرتى أخاه " ج"، أو عتق عليه غصب عنه برحم "ب"أعتق بعضه فسرى إىل الباقي 
لكتابة يعين كاتب السيد عبده وحترر العبد بعقد الكتابة فالوالء  فيعتق عليه مباشرة أو 

يالد كأم ولد، أو أعتقه يف زكاة أو كفارة أليس يف خمرج الزكاة يف الرقاب أو للسيد، أو 
لكفارة  عليه كفارة ميني أو كفارة قتل أو كفارة ظهار أعتق رقبة هذا العبد الذي أعتقه 

وله أيضا الوالء على أوالده وأوالدهم  :قال. أيضا له عليه الوالء فعددهم اآلن سبعة
تيق وهو العبد إذاً له الوالء على هذا العبد وعلى أوالده وأوالدهم وإن أوالد الع وإن سفلوا
للعتيق، ملاذا؟ ألن أو سرية  ،أي معتقة ال حرة األصل من زوجة عتيقة :سفلوا، قال

ه وألمه يف الرق واحلرية،  األوالد الذين ولدوا من أم حرة األصل، يتبع املرء يف انتساب أ
م الوالء، إذاً أو سرية اكتبوا ال حرة األصل ألن ابنها يتبعها فهؤالء أحرار فال يكون عليه

إذاً الوالء سيكون على هذا املعتق وعلى أوالده وعلى أوالد . يف احلرية فال والء عليه
معناه أن للسيد على هذا املعتق الوالء  والؤه أي أوالده وعلى من له أو هلم :أوالده، قال

من أعتقهم أيضا هذا العبد فهذا املعتق لو أعتق عبيدا وعلى أوالده وأوالد أوالده وعلى 
بعد ذلك فإن والء هؤالء العبيد سيكونون هلذا العبد املعتق واملعتق ملعتق املعتق وهكذا 

( ويرث ذو الوالء مواله  :، قالوألن الفرع يتبع أصله ألنه ويل نعمتهم وبسببه عتقوا
ملا تقدم فريث املعتق  مرياث الكافرمرت معنا هذه املسألة يف  ) وإن اختلف دينهما

مث  هذا هو الشرط ألن عصبة الوالء بعد عصبة النسب،عتيقه عند عدم عصبة النسب 
يعين هذا السيد الذي أعتق له الوالء فريثه، لو كان السيد الذي  بعده أي املعتقعصبته 

قرب على األقرب فاأل :أعتق مات وموجود أوالده أو إخوانه عصبته يقومون مقامه قال
لوالء إال من أعتقن (  ما سبق شرن عتقه أو عتق عليهن  يأ) وال يرث النساء 
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) أو أعتقه من أعتقن  (، وليس يف النساء عصبة إال اليت منت بعتق الرقبة، بنحو كتابة
يعين هن أعتقن عبد وهذا العبد أعتق عبد آخر مات اآلخر  أوالدهنو  أي عتيق عتيقهن

لوالء، قالومعتقه مات فتصري ه حلديث عمرو بن شعيب  :ذه املرأة املعتقة هي الوارثة 
مرياث الوالء للكرب من الذكور وال يرث النساء من الوالء  " عن أبيه عن جده مرفوعا

والكرب بضم الكاف وسكون املوحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم " إال والء من أعتقن
اآلن انتقل وقف وال يوصي به وال يورث والوالء ال يباع وال يوهب وال ي .موت عتيقه

إىل مسألة الوالء هل ميكن أن يتغري الوالء يعين شخص أعتق عبدا فصار هو له الوالء 
فهل له أن يتنازل عن هذا الوالء؟ يبيع الوالء؟ ال، يهب الوالء؟ ال، يورث الوالء؟ ال، 

بن مث مات فلو مات السيد عن ابنني مث مات أحدمها عن ا: هذه مخسة صور، قال
عتيقه فإرثه البن سيده وحده ولو مات ابنا السيد وخلف أحدمها ابنا واآلخر تسعة مث 

مها فعتق عليهما  مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب ولو اشرتى أخ وأخته أ
مث ملك انتبهوا مبجرد شراء األب يعتق األب فأصبح والء األب لألوالد لالبن والبنت، 

ن لألب يعين لو مات القن سريثه األب لكن لو مات القن واألب فصار والء الق قنا
لنسب مث فأعتقه مث مات األب: مات قبله فاألوالد، قال دون أخته  العتيق ورثه االبن 

لكن لو فرضنا أن االبن مات قبل موت األب فاليت ترثه البنت، اآلن مات هذا  لوالء
 عصبة السيد فاالبن موجود، لو ما فيه العبد فالذي يرثه سيده، سيده ميت سننتقل إىل

وتسمى مسألة القضاة : ابن ما فيه عصبة سيد سننتقل إىل موىل السيد وهي البنت، قال
  .يروى عن مالك أنه قال سألت سبعني قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها

  كتاب العتق
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) أفضل القرب وهو من  (هو لغة اخللوص وشرعا حترير الرقبة وختليصها من الرق 
تعريف العتق هو حترير الرقبة وختليصها من الرق ألن هللا  ألن هللا تعاىل جعله كفارة للقتل

ار رمضان واألميان وجعله النيب ملسو هيلع هللا ىلص فكاكا ملعتقه من  جعله كفارة للقتل، والوطء يف 
ذكر أفضل من يعين يقصد  النار وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وذكر وتعدد أفضل

وعكسه ( ـ النتفاعه ب)  ويستحب عتق من له كسب( أنثى والعدد أفضل من واحد، 
ألن الذي ال يستطيع أن يعمل ويكسب إذا أعتق  فيكره عتق من ال كسب له)  بعكسه

وكذا من خياف منه : فإنه يتضرر فقبل العتق سيده مسئول عن إطعامه وعن نفقته، قال
إذا تيقنا أنه يفسد أو يظن ذلك فإنه حيرم  منه أو ظن حرم ز أو فسادا وإن علم ذلك

عتيق أو معتق أو حررتك أو  وصرحيه حنو أنت حر أو حمرر أو :صريح العتقعتقه، 
هلك وال سبيل وال سلطان يل عليك  :كنايته،أعتقك ته حنو خليتك واحلق  وكنا

سرى إىل " أ"رقيقهومن أعتق جزءا من : السراية، وأنت  أو موالي وملكتك نفسك
إن كان موسرا مضمو  بشرطسرى إىل الباقي  "ب"قيه ومن أعتق نصيبه من مشرتك

ومن  - سيصبح حرا كامال وللشريك أن يطالب بقيمة النصف الذي ميلكه، ج إذاً بقيمته 
صاحب الرحم احملرم هو كل قريب لو كان أحدمها  مللك ملك ذا رحم حمرم عتق عليه

أنثى حترم عليه مثل األخ واألخت هكذا والعم واألب واألم وهكذا،  أنثى أو لو كانت
إذاً يصح العتق معلقا إذا حصل كذا فأنت  إذا وجدويصح معلقا بشرط فيعتق  :قال

املدبر هو من يقول له : التدبري :حر إذا دخل رمضان فأنت حر، اآلن اكتبوا عنوان جانيب
ت حر وهذا التدبري يعترب وصية للعتق كأنه سيده أنت مين على دبر يعين إذا مت أ فأن

ويصح تعليق ( : أوصى بعتقه معناه إذا خرج من الثلث عتق وإال فيعتق من الثلث، قال
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مسي بذلك ألن املوت دبر وهو وصية ضمن الثلث وال يزيد،  ) وهو التدبري العتق مبوت
يفارق الوصية ألن وطبعا هذا  بطال وال رجوع أي التعليق والتدبري احلياة وال يبطل

ويصح وقف املدبر وهبته وبيعه ورهنه  :الوصية يقدر يبطلها لكن التدبري ال يبطل، قال
أي بقدر الثلث فلو كان  وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإال فبقدره

  .الثلث يعتق نصفه إذاً نصفه حر، أكثر هكذا
  ب الكتابة

( وشرعا  :تعريف الكتابة شرعا ا جتمع جنوماوهي مشتقة من الكتب وهو اجلمع أل
جلني )  ذمته يف مؤجل(  معلوم يصح السلم فيه)  عبده نفسه مبال( سيد )  بيع

هذا هو تعريف الكتابة أن يبيع السيد عبده لعبده مبال معلوم يصح فيه السلم يعين  فأكثر
جلني   وتسن( : فأكثر، قالميكن وصفه وهذا املال مؤجل يف الذمة وليس مبعني مؤجل 

} فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا { لقوله تعاىل )  مع أمانة العبد وكسبه( الكتابة ) 
أي عدم الكسب لئال يصري  )  مع عدمه( وتكره الكتابة يعين الكتابة سنة تستحب، 

وال يصح عتق وكتابة إال من جائز التصرف وتنعقد بكاتبتك على   ،كال على الناس
ليس بشرط أن يقول  وإن مل يقل فإذا أديت فأنت حر، "ب" ل العبدمع قبو " أ"كذا

 ومىت أدى ما عليه هذا الكالم إذا قال كاتبتك على كذا سيصبح حر مبجرد أن يؤدي،
كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع املكاتب  أو أبرأه منه سيده عتق وميلك

اتب أم ال؟ املكاتب عبد قن إذاً الذي ميلك هنا املكاتب، هل جيوز بيع املك وإجارة
خالص إىل أن يؤدي آخر درهم، يف حالة بيعه ما الذي حيصل بعد ذلك؟ هل تنقطع 

( : الكتابة؟ ال تنقطع الكتابة بل يقوم املشرتي مقام مكاتبه مقام السيد القدمي، قال
أي )  له( " أ"املكاتب)  فإن أدى( بكسر التاء )  ومشرتيه يقوم مقام مكاتبه
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)  وإن عجز(  ،أي للمشرتي)  عتق ووالءه له( ما بقي من مال الكتابة للمشرتي 
)  قنا عاد( عن أداء مجيع مال الكتابة أو بعضه ملن كاتبه أو اشرتاه  "ب"املكاتب

اآلن حيل للسيد  ده الفسخيسومل يؤديه املكاتب فلأي قسط واحد  فإذا حل جنم
خر يف سداد قسط واحد أما العكس ممكن  فالعبد له أن يفسخ عقد الكتابة الفسخ لو 

خر العبد عن السداد، قال كما لو أعسر  :لكن السيد ليس له أن يفسخ إال إذا 
يعين يلزم السيد أن ينتظره  املشرتي ببعض الثمن ويلزم انتظاره ثال لنحو بيع عرض

م يعين يبيع بضاعة مثال حىت يوفر املبلغ طبعا هذا إن طالب املكاتب اال . رنتظاثالثة أ
سناده  وجيب على السيد أن يؤدي إىل من وىف كتابته ربعها :قال ملا روى أبو بكر 

كم  وآتوهم{ عن علي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله تعاىل  قال ربع  }من مال هللا الذي آ
املعىن أنه جيب على السيد أن يعطي العبد ربع مبلغ  الكتابة وروي مرفوعا عن علي

  . إما يسقطها عنه وإما أن يرد عليه الربع وجو الكتابة
  ب أحكام أمهات األوالد
عتبار األصل  ولو  "أ") إذا أولد حر أمته( أصل أم أمهة ولذلك مجعت على أمهات 

معىن  ولو كان له جزء يسري منها "ب") أمة له ولغريه( أولد )  أو( مدبرة أو مكاتبة 
تلزمه قيمة نصيب شريكه إلخراجها من ملك الشريك هذا انه شريك لكن اكتبوا عندها و 

فإذا أولد األمة املشرتكة بينه وبني غريه وطبعا ال جيوز له هذا إذا أولدها معناه أنه أخرجها 
كلها " ج") أو أمة لولده( : من ملك الشريك إىل ملكه فتلزمه قيمة حصة الشريك، قال

يعين  ن محلت به يف ملكه)  اخلق ولده حر ( وطئها قد ن أو بعضها ومل يكن االب
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ن محلت به يف ملكه  فيه خلق  حيا ولد أو ميتا قد تبني( شرط أن يكون الولد حر 
يعين هي تصري أم ولد إذا أولد احلر أمته أو  مضغة(  لقاء)  ال( ولو خفيا )  اإلنسان

ذه األمة وكان أولد أمة شريكه وله القيمة للشريك أو أولد أمة ولده وكان الولد مل يقرب ه
ن محلت يف ملك غريه وبعد ذلك اشرتاها  ن محلت يف ملكه وليست  الولد حرا 

وولدت من تبني فيه خلقة آدمي ولو كانت اخللقة خفية لكن بدأت تظهر خلقة عند 
جسم  مضغة أو(  لقاء)  ال( : ذلك تصبح أم ولد وسنعرف أحكامها بعد قليل قال

هذا  ) من كل مالههذا احلكم الثاين  تعتق مبوته "١" بال ختطيط صارت أم ولد له
الثالث يعين ليس من الثلث كالوصية فبمجرد أن ميوت تصبح هي حرة حىت لو كان ال 

ولو مل ميلك غريها حلديث ابن عباس يرفعه من وطىء أمته ميلك إال هي فتصبح حرة، 
برة تعتق من الثلث مر معنا املد فولدت فهي معتقة عن دبر منه رواه أمحد وابن ماجه

ا يف ملك غريه بنكاح أو شبهة مث ملكها  وأما أم الولد فتعتق من كل املال، وإن أصا
ومن ملك  ال تصري أم ولد ألنه مل حتمل يف ملكه، حامال عتق احلمل ومل تصر أم ولد

ألنه قد اشرتك فيه وهذا مبين على املسألة  أمة حامال فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه
اليت قلناها أنه حيتمل أن يكون املخلوق من أبوين وإذا قلنا خبالف هذا فمعناه أن هذا 

( القن )  األمة أحكام(  ـك)  وأحكام أم الولد(  :أحكام أم الولد .الوطء مل يفد بشيء
ا مملوكة له مادام حيا)  من وطء وخدمة وإجارة وحنوه إذاً ما  كإعارة وإيداع أل

وال مبا  ،"١" ال يف نقل امللك يف رقبتها(  :خذ فيها أحكام األمة؟ قالاألشياء اليت ال 
وهبة )  كوقف وبيع( : أي نقل امللك مثل أي لنقل امللك فاألول "٢") يراد له

)  و( : هذا كله نقل ملك، ومثال الثاين الذي ما يراد لنقل امللك وحنوه وجعلها صداقا
ا حلديث ابن عمر أي حن) حنوها  (كذا  )رهن و (  ـالثاين ك و املذكورات كالوصية 

ى عن بيع أمهات األوالد وقال ال يبعن وال يوهنب وال يورثن  عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه 
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أم  يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطين وتصح كتابتها
لكتابة س تصبح حرة يف حياته فيصح  الولد ميكن يكاتبها، هي ستصبح حرة مبوته، و

فإن أدت يف حياته عتقت وما بقي بيدها هلا وإن مات وعليها شيء : كتابتها، قال
ا أمة، عتقت وما بيدها للورثة ويتبعها ولدها من غري سيدها بعد إيالدها فيعتق  أل

ا أم ولد فيتبعها، ويعتق مبوت السيد وليس  مبوت سيدها يعين املقصود ولد بعد كو
ألقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش اجلناية :السيد، مث قال عتاق  وإذا جنت فديت 

ألقل من أمرين قيمتها يوم الفداء  ا أم ولد جيب عليه أن يفديها  لزوما على سيدها أل
وإن قتلت سيدها عمدا أو  ، أو أرش اجلناية نرى ما هو األقل ويلزم السيد أن يدفعه،"أ"

أو أي دية السيد  صاص يف العمد أو الدية فيلزمها األقل منهاخطأ عتقت وللورثة الق
إذاً لو قتلت السيد تعتق والورثة هلم القصاص إذا   كاخلطأ أي قيمة أم الولد من قيمتها

خذوا القصاص وهلم الدية وهي األقل من دية السيد  كانت تستحق القصاص فلهم أن 
ا قت لت خطأ فيلزمها األقل من دية السيد أو أو قيمة أم الولد كاخلطأ يقول كذلك لو أ

منع من  يعين سيدها كافر، فما احلكم؟ وإن أسلمت أم ولد كافر: أم الولد، قال
ا وحيل بينه وبينها حىت يسلم وأجرب على نفقتها إن عدم كسبها لث غشيا : حكم 

ا وجيب عليه أ. وبقي ملكه عليها وتعتق مبوته ن ينفق لو كان أم الولد لكافر فال يقر
  .        وتبقى ملك له وإذا مات تعتق مبوته

رك على نبينا دمحم وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا   وصلى هللا وسلم و
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   ل الشيخهذه املادة مل تراجع من قب                                      كتاب البيوع
     

 
  ٤٧٦  

 

  ٤١٢    ....................................................... كتاب الفرائض
  ٤٢٦.................................................  فصل يف أحوال األم 

  ٤٢٨..........   .....................................فصل يف مرياث اجلدة 
   ٤٣٠............    .................................فصل يف مرياث البنات 

  ٤٣٤.............    .....................................فصل يف احلجب 
  ٤٣٦..........   ...........................................ب العصبات 

  ٤٤٢........   .............................ب أصول املسائل والعول والرد 
  ٤٤٧....   ......................ب التصحيح واملناسخات وقسمة الرتكات 

  ٤٥٣.............   ....................................ب ذوي األرحام 
  ٤٥٧.........   ........................................ب مرياث احلمل 
  ٤٦١....   ............................................ب مرياث املفقود 

  ٤٦٣.........   .......................................اث الغرقى ب مري 
  ٤٦٤   .............................................ب مرياث أهل امللل 

  ٤٦٦.....   ..........................................ب مرياث املطلقة 
  ٤٦٨   .....................................ب اإلقرار مبشارك يف املرياث 

  ٤٦٩    ................................ب مرياث القاتل واملبعض والوالء 
  ٤٧٤.....    ..............................................كتاب العتق 
  ٤٧٥...    ................................................ب الكتابة 

  ٤٧٦..    ...................................ت األوالد ب أحكام أمها
 


